
Of.nº 06/2010

Prezado(a) Senhor(a),

C::~(5555S t=»~
Conselho Regionalde ServiçoSocial-I Ia Região

I

\

Curitiba, 22 de fevereirq de 2010.

Com Q 9bjetivo de colaboramos para pauta de trabalho des'sa CIST/PR, encaminhamos an.exo para

conhecimento, reflexão e encaminhamentos necessários os Projetos de Lei e Pareceres das Comissões,
" ' " , .,

abaixo relacionados, que tramitam no.Senado ~ederal: ! '.

1- PLC nº 69/,2001 - Dispõe sobre o atendimento de eme~gência de acidentes do trabalho em

localidades onde não existe rede do Sistema Único de Saúde - SUS. Pareceres nºs 1428/09 e

2290/09 que propõem alteração na Lei 8080/90 , artigo 24. Em 1'1/12/09 na Subsec.Coor<:1enação

Legislativa do Senado/SSCLsF, paut~da para seção deliberativa.ordinária do dia 23/02/10:

2- PLC nº 22/2002 - Proíbe a utilização do jateamento de areia a seco, determina prazo para mudança

tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências. Pareceres nºs
,. ~ .,.,

1672/09 e 2289/09. Em 11/12/09 na Subsec.Coord~nação Legislativa do Sen~do/SSCLSF, pautada"

para"seção deliberativa ordinária do dia 23/02/10.

Atenciosamente .

.Sueli Preidum ido,Coutinho
Assistenté Soci - 'RESS" o 1412(11 ti Região
ConselheiroFiscal e oordenadoradasComissõ'es de .
.Fiscalização/COFIe e Saúde doCRESS 11 ti Região
ConselheiroEstadua e Saúde

"

À.
CoordenaçãodACIST
Conselho Estadual de Saúde - CES/PR
Em mãos

ENDEREÇO:Rua Monsenhor Celso, 154 - 13° andar - Centro - Curitiba ~ PR - CEP- 80010-913
FONE/FAX: (41) 3232-4725 Site: wwwcresspr,org,br E-mails: Diretoria: diretoda@Cressprgrg,br
Financeiro: financejrg@Cresspr gtg,br cadastro: cadastrg@cresspr.Qrg,br Fi~lização: fiscalizacag@cresspr grg,br 5eccional de Lond':ina:
dscressll@sercgmtel.cgm,br . .
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Autor
,Ementa

Se.nado Federal
Secretaria-Geral da Mesa
Atividade Legislativa • Tra~itação de Matérias

IdentificaçãO da M~téria

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 69, DE 2001
DEPUTADO - Paulo Paim
Dispõe sobre o átendimento de emergência de acidentes do trabalho em localidades
onde não existe rede do Sistema Único de Saúde - SUS. . . ,

Data ~e apresentação 25/09/2001
Situação atual .••.Local:

11/12/2009 - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVÁ DO SENADO ".
Situação:
11/12/2009 -INCLUIDA EM ORDEM DO DIA

Outros números . Origem no Legislativo: CO PL 04594 /1994

Indexação da matéria Indexação: CRIT~RIOS, ÀTENDIMENTO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, EMERGÊNCIA,
MOTIVO, ACIDENTE DO TRABALHO, TRABALHADOR, ACIDENTADO, LOCALIDADE,
AUSÊNCIA, (SUS),UTILlZAÇÃO, HOSPITAL, SETOR PRIVADO,'INSTITUIÇÃÓ
PARTICULAR, CONTINUAÇÃO, TRATAMENTO, REDE OFICIAL, EXIGÊNCIA,
NOTIFICAÇÃO, COMPROVAÇÃO, OCORRÊNCIA, 'REQUERIMENTO, INSTAURAÇÃO,
PROCESSO, RESSARCIIVjENTO, DESPI;:SA, EMPRESA., '

(i

•

Despacho

Comissões

, v Sumário da ;Tramitação

Em tramitação
N° 1. Despacho inicial

(SF) CAS - Comissão de ~ssuntqs Sociais
CAS - Comissão de Assuntos Sociais

Relator~s: Geraldo Althoff (~ncerrado em '04/06/2002 -
Redistribuição)
MOREIRA MENDES (encerrado' em 11/12/2002 -
Substituído por "ad hoc")
Tião Viana (encerrado em<i11/12/2002 - Parecer
Oferecido) .
Antero Paes de Barros (encerrado em 20/04/2004 -
Redistribuição)
Reginaldo Duarte (encerrado em 10/10/2006-
Redistribuição)
Flexa Ribeiro (encerrado em 02/01/2007 -
Redistribuição)
Cícero Lucena (encerrado em 13/05/2008:..
Redistribuição)
Antonio Carlos Valádares (encerrado em 05/03/2009-
Redistribuição) . .
Expedito Júnior (encerrado em 27/08/2009- Parlfcer
Oferecido) "

TRAMITAÇÕES (ordem ascende"'te de data)

25/09/2001 PLEG': PROTOCOLO LEGISLATIVO '
Situação: AGUARDANDO LEITURA _ ."
Este processo contém 07 (sete) folhas numeradas eirubricadas. A SSCLSF ..

25/0912001 SSCLSF - SUBSEC. COOROENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA "
Aguardando leitura. . t -

'26/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA- pLENÁRIO
Leitura. A CASo .'
Publicação em 27/09/2001 no DSF Página(s): 22851 - 22852 (Ver Diário) - ;

o
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03/10/2001 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA CPM A RELATORIA .
Ao Senhor Senador Geraldo.Althoff, para relatar a presente mátéria.

01/11/2001 CAS - Comissão de Assuntos Sociais.
Situação: PRONTA PARA A PAUTA NACOMISSÃO ,
Devolvido pelo Relator Senador Geraldo Althoff, com minuta de parecer favoráyel.

20/02/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais. . .'
Apreciado na reunião de 20/02/2002 o relator, Senador Geraldo Althoff, solicitél retirada de pauta para reexame da'
matéria.

13/03/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PRONTA PA~A A PAUTA NACOMISSÃO ,

.Oevolvido pelo Relatpr Senador Geraldo Althoff, com minuta de Parecer favorável, ao Projeto.

17/0.4/2002 CAS - Comissãó de Assuntós Sociâis
Ao Senhor Senador Geraldo Althoff para reexame da presente ,matéria, a pedido.

04/06/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais .
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR <

Devc;>lvidopelo Senador Geraldo Alt~off, para redistribuição.

05/06/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA COM A RELA TORIA (
Ao Senhor Senador Adir Gentil para relatar a presente matéria.

30/10/2002 CAS - Comissão de Assuntos Soêiais
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Devolvido pelo Senador Adir Gentil, para redistribuição.

30/10/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA ,
Ao Senhor Senador Moreira Menqes para relatar a presente matéria.

28/11/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais ..
Situação: PRONTA PARA A PAlJTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Relator Senador Moreira Mendes, com minuta de Parecer favorável ao .projeto.

o •

04/12/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Reúnida a Comissão, em 04.12.2002, é concedido vista aos senadores Juvêncio da Fons~ca, Tião Viana e Emília
Fernandes. .

11/12/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO .
A Comissão reunida, em 11.12.02, aprova parecer favorável ao projeto, sendo relator "ad hoc" o Senador Tião·
Viana. Anexei as fls. 11 a 14. À SSCLSF para devid'as providências. '

16/12/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDÉNAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Matéria aguardando leitura do parecer da C.omissãode'Assuntos So.ciais (CAS).

10/01/2003 SSCLSF~ SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Matéria com tramitação. normal, à vista do disposto ,nos incisos VI, do art .. 332, do Regimento Interno, com a
redação daaa pela Resolução nO17, de 2002, e conforme instruções constantes do Ato nO97/2002,'do Presidente
do Senad,? Federal, publicado no DSF de 21/12/02. 'Aguarda'ndo lei,tura do "parecer qa Comissão d,e Assuntos n
Sociais (CAS). ....

17/02/2003 SSCLSF- SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDAt'-JDO LEITURA PARECER (ES) ,
Anexei, às fls. 15 a ,38, cópia da Lei nO8.080, de 19/09/90, que dispõe sobre as con9ições para a promoçãO,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos' serviços correspondentes e dá outras
providências, para os fins do disposto no inciso IV do art. 7° da Lei Complementar n° 95, de 1998, alterada pela
Lei Compl~mentar nO'107, de 2001. Ao Plenário, para leitura de pare.cer.
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21/02/2003 ATA-PLEN - SUaSECRETARIA DE ATA- PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSiÇÃO DI;: RECURSO
L..eitur~do Parecer nO. 12/2003-CAS, Relator Senador' "ad hoc" Tião Viana, favorável. A matéria ficará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, 'para recebimento d~ emendas, nos termos do art. 235, (I,"do" do Regimento Interno
do Senado Federal. A SSCLSF. . , . . "
Publicação em 22/02/2003'no;oSF Página(s):1962 (Ver Diário)
Publicação em 22/02/2003 no DSF Página(s):,'1894 - 1895 (Verpjário )'

24/02/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO !-EGISLATIVA ,DO S~NADO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Prazo para recebimento de emendas de 25.02 a 05.03.03.

05/03/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do pràzo de apresdntação de emendas.

06/03/2003ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA;. PLENÁRIO
A ,presid~ncia comunica ao Plenário que se éncerrou ontem o prazo sem que ténha ~ido apresentado emendas à
matéria. A SSCLSF, para inclusão'na Ord~,m do Dia oportunamente.
Publicação em 07/03/2003 no DSF Página(s): 2902 (Ver Diário) .

06/03/2003 SSCLSF - SUBSEC.COORDENAÇÃO LEGISLATIVA QO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA, •
Aguardandoinclusão em Ordem do Dia.

11103/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLAnVA DO SENADO
SituaçãO: A(3ENDADA PARA ORDEM DO DIA '. '
Agendado para a sessão d~liberativa ordinária de 26/03/2003 (15 dias).

17/03/2003 SsCLSF - SUBSÉC. COORDEN.f\ÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA
Transferido para aprdem do Dia da sessão deliberativa ordinária "d,e01/04/2003 (16 dias).

26/03/2003 SSCLSF.- SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISU\TIVADO SENADO
Situação: INCLUIDA EM ORDEM DOUtA ~' /
Incluído na Ordem do Dia da s~ssão deliberativa ordinária de 01/04/2003. Discussão, em turno único.

01/04/2003 ATA~PLEN -SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Apreciação sobrestada em virtude de não haver acordo das Lideranças para deliberação da Medida Provisória nO
79/2002. (PLV nO1/2003). A SSCLSF.
Publicação em 02104/2003'no DSF Página(s): 5651 - 565,2 '(Ver Diário)

01/04/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Situação: INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
IncluídoeíTl Ordem do Dia da Sessão Deliberativa do 'dia 02.04.2003. Discurssão em turno único:

02/04/2003 ATA-PLEN ~SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Apreciação sobrestada ~m, virtude de não haver acordo das Lideranças para deliberação da Medida Provisória nO
79/2002. (PLV n° 1/2003). A,SSCLSF. . "

, Publicação em 03/04/200~ no DSF Rágina{s): 5818 (Ver Diário)

03/04/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDA EM ORDEM DO DIA" '
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 3.4.2003, ,em virtude do não comparecimento no
Plenário' do Senado do Senhor Ministro de Estado da Justiça, por motivo justificado. Discussão, em turno único.

'03/04/2003 ATA-PLEN· SUBSECRETARIA DE ATA;.PLENÁRIO
Apreciação sobrestada', em virtude do pedido de prazo de 24 horas, pelo Sr. Romera ~ucá, Relator Revisor, para
proferir o seu parecer a Medida Provisória nO83/2002, (PLV n° 2/2003). A SSCLSF.
Publicação em 04/04/2003 no DSF Página(s): 6001 ( ver Diário)

04/04/2003 SSCLSF -SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação': INCLU'IDA EM ORDEM DO DIA '
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa de 8.4.2003. Discussão, em turno único.

08/04/20,03 ATA-PLEN -.SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIÔ
Apreciação sobrestada, em virtude de não haver acordo das Lideranças para deliberação da Medida Provisória n°
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Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa
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82/2002. (PLV nO3/2003). À SSCLSF.
Publicação em 09/04/2003 no DSF Página(s): 6579 - 6580 (Ver'Diário )

08/04/2003 SSCL$F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADo"
Situqção: INCLUIDA E~ ORDEM DO DIA ,
Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 09/04/2003. Discussão, em turno único.

09/04/2003 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Apreciação sobrestada em virtud.~de não haver acordo dàsLideranças pàra deliberação da Medida Provisória nO
82/2002. (pLV nO3/2003). À SSCLSF. .
Publicação em 10/04/2003 no DSF Página(s): 6821 (Ver p'iário ) •

10/04/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SÉNADO .
Màteria com o agendamento adiado, aguardando a desobstrução da pauta em conseqOência da falta de acordo
para apreciação de Medidas Provisórias, conforme fala da Presidência do dia 09.04.2003. .'. .
1,6/04/2003 SSCLSF - Sl}BSEC. COORDE~AÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDA EM ORDEM DO DIA .
Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 09/04/2003. Discussão, em turno único.

22/04/2003 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Anunciada a matéria, são lidos os Requerimentos nOs 241, de 2003, do Sr. Aloizio Mercadante, solicitando o
adiamento da discussão, a fim de que a matéria seja reexaminada pela Comissão de Assuntos Sociais, e 242, de
2003, do Sr. Robe,rto Saturnino, solicitando oadianiento da discusSão para o dia 07 de rnqio de 2003. Aprovado o
Requerimento nO 241, de 2003, fica prejudicado o Requerimento nO 242, de 2003. À CAS para reexame da
·matéria. .'
Publicação em 23/04/2003 no DSF Página(s): 8301 - 8302 { Ver Diário)

23/04/2003 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO, RELATOR

. Matéria aguardando designação de relator.

25/04/2003 CA~ - Comissão de Assuntos Sociflis
Situação: MATE RIA COM A RElATORIA
Ao Senhor Senador Antero Paes de Barros para r~latar a presente matéria.
, . .... ' ' .
14/04/20Q4 CAS - Comissão de Ass!Jntos Sociais

.Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO·
Devolvido pelo Senador Antero Paes 'de Barros, com minuta de parecer favorável, nos termos do Substitutivõ que
apresenta. Matéria prçmta para pauta. " .-

20/04/2004 CAS - COmissão de Assuntos Sociais
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCE~DIDO "-
Na data de hoje, é concedido vista pelo prazo de cinco dias (art. 132, § .1° RISF) ao Senador Ney Suassuna. Foi
designado relator "ad ho~' o Senador Reginaldo Duarte. .

04/10/2006 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Devolvido sem manifestação sobre a matéria. Aguardando.designação de relator.

30/10/2006 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

, . Ao Senhor Senador Flexa Ribeiro para rel~t9r. (Art. 89, inciso 111- R1SF)

23/11/2006 CAS -Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PRONTA PÁRA A PAUTA NA COMISSÃO .
Devolvido pelo relator, Senador Flexa Ribeiro, com minuta de pàrecer favorável na forma do substitutivo que
apresenta.' .

21/12/2006 CAS'- Comissão de Assuntos Sociais
Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa, para atender ao disposto no art. 332, do Regimento Interno do S~nado
Federal (Final da 528 Legislatura). A SSCLSF. , . . .

29/12/2006 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
. A presente proposição continua a tramitar, nos, termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato nO

.97, de 2002, do Presidente do Senado Federal. A mátéria volta à Comissão de AssUntos Sociais.
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02/01/2007 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:AGÚARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
Recebido na Comissão, nesta data.

09/03/2007 CAS - Comissão de Assuntos Sociáis
Sit~ação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO Dq RELATOR
Matéria aguardando designação do relator'.

27/03/2007 CAS - Comi~são de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA ,
AQ Senhor Senador Cícero LL!cena, 'para relatar a presente matéria.

13/05/2008 CAS - Comissão de Assuntos Sociais,
,Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Devolvido para redistribuição.

, ' , .. ~
19/06/2008 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senhor Senador Antonio Carlos Valadares, para relatar a presente mat~ria.

10110/2008 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PRONtA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Relator, Senador Antonio Carlos Valadares, em 10/10/2008, com. minuta de parecer pela
apresentação de requerimento de informações à ser encaminhado, pela Mesa do Senado, ao Ministro de Estado
da Saúde.

11/11/2008 CAS -'Comissão 'de Assuntos Sociais ,
** AÇÃO DE SANEAMENTO ** Nesta·datá foi realizada a verificação de dados'nos sistemas informatizados, em
atendimento aos objetivos definidos no Ato nO24, de 2008, do Presidenf~ do Senado Federal. Este registro não
representa um novo andamento na tramitação desta matérié:l'

04/03/2009 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

.Maféria aguardando de~ignação 'de relator, tendo em vista o desligamento do Senador Antônio Carlos Valadares
desta Comissão. 1

07/04/2009 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Sénhor Senador Expedito Júnior, para relatar a presente matéria.

14/07/2009 CAS - Comissão 'de Assuntos Sociais
Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Expedito Júnior, em 14/07/20b9, com minuta de parecer pela aprovação do
Projeto na forma do Substitutivo que apresenta.

03/08/2009 CAS - ComiSsão de Assuntos Sociais
Situação: INÇLUíDA NA PAUTA DA REUNIÃO .
Matéria incluída na pauta da 3~a Reunião Extraordináría desta Comissão, dia 05.08.2009.

05/08/2009 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Reunida a Comissão em05/oB/2009, a matéria foi adiada.

25/08/2009 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: INCLUIDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Matéria incluída na pauta da 38a Reu):lião desta Comissão, dia 26/08/,2009.

27/08/2009 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO . .

, Reunida a Comissão em 26/08/2009, foi aprovado relatório favorável, do Senador Expédito Júnior, ao Projeto de
Lei da Câmara n° 69, de 2001, com a Emenda nO01 - CAS (Substitutivo), que passa a constituir Parecer da CASo

, 27/08/2009 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
À SSCLSF, para as devidas providências:

,28/08/2009 SSCLSF - SUBSEC. CÓÓRDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO,
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Situação:- AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) .,' .' .
Recebido neste Órgão, nesta data. Juntei, às fls. 57, legislação citada no parecer. Aguardanqo leitura do parecer
da CASo .

02/09/2009 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA- PLENÁRIO
-Leitura do Parecer nO.1.428, de 2009, da Comissão de Assuntos Soci~is, Relator Senador Expedito Júnior,
favorável nos termos do Substitutivo que apresenta - Emenda n° 1- CAS (Substitutivo). À SCLSF. .
Publicação em 03/09/2009 no DSF Página(s): 41323 - 41341 ( Ver piárlo)

'03/09/2009 SSCLSF - SÜBS·EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA. .
Matéria aguardando inclusão em Ordem do Dia.

15/09/2009 SSÇLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação:INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 16.09;2009. Discussão, em turno único. Matéria não'
apreciada na sessão do dia 16.09.2009, transferida para a sessão deliberativa o~dináriade 17.09;2009. Matéria
não apreciada na sel?são do dia 17/09/2009, transferida para a sessão deliberatiya de 22/09/2009. Matéria não
apreciada na sessão do dia. 23.09.2009, transferida 'para a sessão deliberativa ordinária de 24.09.2009.
Retificação: Mataria,não apreciada na sessão do dia 22.09.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária
de 23.09.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 23.09.2009, transferida para a sessão deliberativa
ordinária de 24.09.2009. Matéria não apreciada na sess~o do dia 24.09.2009, transferida para a sessão
deliberativa ordinária de 29.09.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 29.09.2009, transferida para a
sessão deliberativa ordinária·de 30.09:2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 30.09.2009, transferida para
a sessão deliberativa ordinária de 01.10.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 1°.10.2009, transferida.
para a sessão deliberativa ordinária de 06.10.20Q9. Matéria não apreciada na sessão do dia 06.10.2009,
trçlnsferida para a sessão deliberativa ordinária de 07.10.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia.
07.10.2009, transferida .para a sessão deliberativa ordinária 'de 08.10.2009. Matéria não' apreciada na sessão do

, dia 08.10.2009, transferída para a sessão deliberativa ordinária de 13.10.2009. Matéria não apreciada na sessão
do dia 13.10.2009, transferida pára a sessão deliberativa ordinária. de 14.1Q.2009. Matéria não apreciada na
sessãodo dia 14.10.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 15.10.2009. Matéria não apreciada
na sessão do dia 15.10.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 20.10.2009 .. Matéria não
apreciada na sessão do dia 20.10.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 21.10.2009. Matéria
não apreciaç:la nasessãQ do dia 21.10.2009, transferida para a sessão deliberativa. ordinária de 22.10.2009.
Matéria não apreciada na sepsão do dia 22.10;2009, transferida para' a sessão' deliberativa. ordinária de

_ o 27.10.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 27.1Ú.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária
de 28.10.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 28.10.2009., transferida para a sessao deliberativa
ordinária de 29.10.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 29.10.2009" transferida para a sessão
deliberativa ordinária de 03.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 03.11.2009, transferida para a
sessão deliberativa ordinária de 04.11.2009. MatérIa nãO'apreciada na sessão do dia 04.11.2009, transferida para.
a sessão deliberativa ordinária de 05.11.2009. Matéria não apreciada ria sessão do dia 05.11.2009, transferida
para a sessão deliberativa ordinária de 10.11.2009. Matéria n'ão apreciada na sessão do' dia 10.11.2009,
transferida para a sessão delib~ativa ardinária de 11.11.2009. Matéria nao apreciada na sessão do dia
11/10/2009, transferida p'ara a sessãO' deliberativa de 12/1012009. Na linha anterior, ond.ese lê: "11.10.2009" e
"12.10.2009", I.eia-se: "11.11.2009" e "12.11.2009.". Matéria não apreciada na· sessão do.dia 12.11.2009,
transferida para a sessão ·deliberativa ardinária de 17.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia.
17.11.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 18.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do
dia 18/11/2009, transferida para a seSsão deliberativa de 19/11/2009. Matéria não apreciada na ,sessão, de
19.11.4009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 24.11.2009. Matéria não apreciada na sessão de
24.1 ~.2009, transferida para a sessão delibérativa ardinária de 25.11.2009. Matéria não apreciada ná sessão do
dia 25/11/2009, transferida para a sessãq deliberativa ordinária de 26/11/2009. Matéria não apreciada na

l
sessão

do dia 26.11.2009,'transferida para a sessão deliberativa ardinária de 1°.12.2009. •
01/12/2009 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADO O SUBSTITUTIVO ...
Discussão encerrada .. Aprovado o. Substitutivo (Emenda nO.1-CAS), ficando prejudicado o projeto. A Comissão
Diretora para redigir o vencido pàra a 'turnO'supler;nentar. À SGM. ,.
J:ublieação em 02/12/2009 no DSF Página(s): 64008 ( Ver Diário) ,

08/12(2009 SGM- SECRETARIA GERAL DA'MESA
Ao Plenário.
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4 Senado Federal I •

, Secretaria-Geral éJaMesa
, " ;'·Átiv.idade l,.egislativ.a- Tramitação de Matérias

08/12/2009 ATA~PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura d.o Parecer nO2.290, de 2009-CDIR, 'relator Senador Mão SantÇl, apresehtandoa redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao projeto. À SCLSt:.
Publicação em 09/12/200Q nó DSF Página(s): 65713 - 65714 (Ver Diário)

09/12/2009 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEMDO DIA
Aguardando ,inclusão em Ordem d~ Dia: Discussão em turno suplementar.

09/12/2009SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENAbq
Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA .
Agendado para a sessão deliberativa de 15.12.2009.

09/12/2009 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
SitLiação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA ' ,
Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberÇltiva ordinária de 15.12.2009. DiscusSão, em turno suplementar.

11/12/2009 SSCLSF - SUBSEC: COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDA EM ORDEM DO DIA ,
Matéria incluída em Ordem do Dia·,da sessão deliberativa ao dia 15.12.2009. Discussão em turno suplementar.

'Matéria não apreciada na sessão deliberativa 'ordinária do dia 15.12.2009 transferida para a sessão deliberativa
ordinária de '16.12.2009. Matéria não apreciada na sessão deliberativá ordinária do dia 16.12.2009, transferida
para a sessão deliberativa ordinária de 17.12.2009. Matéria não apreciada na sessão deliberativa ordinária do dia
17/12/2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 22/12/2009. Matéria não apreciada na sessão do
dia 22;12.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 03.02.2010. Matéria não apreciada na sessão'
deliberativa ordil")ária do dia 03/02/2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 04/02/2010. Matéria,
não apreciada .na sessão do dia 04.02.2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 09.10.2010.
----.---:.--------------~---------~------~---.-------.--------:---- Corrija-se a últimà ação para: Matéria não apreciada na sessão
do'dia 04.02.2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 09.0?2010. Matéri,a hão apreciada na

" sessão do dia. 09/02/2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de ·10/02/2010. Matéria não apreciada
na sessão do dia 10/02/2010, transferida p,ara a sessão deliberativa ordinária de 11/02/2010. Matéria não
apreciada na sessão do dia 11/02/2010, transferida-para a sessão deliberativa ordinária de 17/02/2010. Matéria
não apreciada na sessão do dia 18/02/2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 23/02/2010.
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,SENADO·FEDERAL
PARECER

N~1.428, DE '2009

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, ao Proj~to de
Lei da Câmara n° 69, de 2001 (nO 4.594/94, na Casa de
origem, 'do Deputado Paulo Paim), que dispõ-e 'sobre o
atendimento de emergênéia de acidentes do trabalho em
localidades onde não existe rede do Sistema Único de

, Saúde - SUS. (Em reexame n051tenno51 do.Requerimento '
nO 241, de 2003), ' '

RELATOR: Senador EXPEDITO JúNIOR

I-RELATÓRIO

, Apresentado pelo então Deputado Paulo Paim, hoje ~enadot~ o
Projeto de Lei da Câmaru (PLC) nO 69,4e 2001 ~ Projeto de Lei nO 4.594, d.e..1.994, , '
na origem -, busca garantir o atend-imentode einergêm.~ü~pelo ,S{]S; P~!~o
acidentado do trabalho.

Esse atendimento, conforme determina' o art. ·1(, da proposição, goderá
ser prestado pela rede privada nas localidades em que não houve~.,üni~ades :do
SUS que ofereçam essa assistênda.. '

. O parágrafo úilico do art. 1U estabelece que o trabalhador àCiàentado
obriga~se a dar continuidade a s~u"tratamento, na rede do SUS assim .que, suas- "
condições 'clínicas o pennitl:lIll." ,

, o Está previsto, .no art., 2° da P!oposição. b res~àrcil'ri~ht~:~.o~.~ecursos ,
despendidós pelo trabalhador ou pelaeI11presa para, o ,pagamento pelos serviços
prestados na rede privada~ mediante a comprovação dos gastos" cOllf~n1).ecritérios
esta:b~lecidos pela direção nacional do SUS, , '

i\ '.

.. ~..
, O .parágrafo tlnlCQ do mesmo ilrt. 'L", Impõe',' como condIção

. indispensável para a.instauração do processo de ressarcimento, a "ComunicaçãO
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Mercadante: no Requerimento nQ 241, de 2003, com o intuito de reexaminar a
matéria com base em, informações atualizadas. que pudessem ser prestadas pelo
Ministério 'da Saúde. Assim, seu relatório, :que também não ch.eg<?u .a ser
apreciado, propôs o envio de requerimeIlto de informações ao Ministro de Estado
da Saúde.

Agora,. em vista. do' desligamento do Senador Antônio .Carlos'
Valadares desta Comissão, a In:atériavem a nossa relatoria. '"

11,....ANÁLISE
. . .

É longa a. tramitação 'do PLC nO 69, .de 2001, nesta Casa, onde a
matéria já esteve sob a análise de diferentes' relatores. Todos eles, contudo,

'. "apresentaram sua viSão favorável à aprovação da proposta, restando, como opinião
disspnante~ aquela emitida pelo Senador Aloizio Mercadante e que motivou o
reexame do projeto por esta Comissão ..

A .nosso ver, a despeito de os gestores do SUS virem envid~ndo
notáveis esforços para melhorar o atendimento'/ do~ casos de urgência e
emergência, a exístêncià de municípios - ainda que fosse de um único município -
que não dispõem desse .atendime~to já justifica completamente a aprovação da
proposta. Isso porque, não seria demais aqui lem~rar, a saúde é direito de todos e o
seu acesso tem que ser 'universal e igualitário, segUindo o que determin;:l<a nossa
Constituição. Federal (art. 196).

()

Q Como salientaram os Senadores Antero Paes de Barros e Flexa
~ "Ribeiro, é· inegável' Ó mérito da proposta de garantir atendimento a todo cidadão,

sujeito a caso de emergência ou de urgência, e não somente àqueles. que sofreram
acidente de trabalho. Por es'sa'razão, reproduzimos aqui a mesma idéia contida no
texto por eles apresentado, ainda hão apreciado por esta Comissão,. propondo
apenas seja modificada a redação, com vistas auma meÍhor efetividade da lei. '

o primeiro ponto que analisamos conceme à falha de a proposta ter
sid,o ·apre~entada cot:Jlouma proposição isolada, O que contraria as normas de
elaboração legislativa propugnadás pela Lei Compl~mentar nO 95," de '26 de
'fevereiro' dé 1998, com' a red~ção dada pela Lei Complementar n° 107, de 26 de
abril de 2001. Para ·sanar essa fàlha:, a proposta deveria ser inserida no' texto "daLei
nO 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde; que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção ~ rec'~peração da s'aúde, a organização
eo funcionamento dçs "serViçoscorrespondentes e dá outras providências.

O segundo diz respeito ao fato de' () projeto faz.er mençã~\ às

."
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localidades 'onde o SUS não conte com unidades qué realizem o at~ndimento de
emergência do, acidente do trabalho. Porém~,a simples existência c de uma, tal
unidade no município ,não gar~teesse atendimento. De fato, muitas vezes, o
sistema - ainda que presente. na localidade' - não possui a resolutividade
ne~essária e nem garante o acesso aos serviços demandados. Faz-se necessário,

, portanto, alterar a redação do texto do projeto para abranger essas situações em
que a,falta de atendimento se de~e a outras causas que não a ~usência de unidades
próprias,'contratadas ou conveniadas do SUS na localidade.

, Essa é a 'razão por que optamos por fazer referênCia ao art. 24 da
supramencionada Lei n° 8.080, que trata das situações em que as disponibilidades
d.oSistema são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população
de umadeterminada.áre{l,hip6tese em que o SUS deverá recorrer aO.f; serviços
ofertados pela iniciativa privada. Porém, o artigo que inserimos permite que se
,recorra a esses serviços, nos casos de urgências e emergências, independentemente
de eles serem contratados ou conveniados do SUS. '

Outra c(}nsideraçãoa ser feita diz respeito à ausência de justificativa
para que a proposição abranja somente os casos de emergência originados de
acidente do trabalho, já que o SUSpretende garantir acesso universal e igualitário
às açQese serviços de"saúde. Assim, entendemos que quaJquer projeto que busque
garantir o acesso' ao tJ:atamento pelo SUS.,deveria fazê-lo em relação á todos os

,casos de urgência e emergência, e não somente àqueles pro~enientes de acidentes
profissionais.

111- voto

Nosso voto, portanto, é pela aprovação ,do Projeto de I.ei da Câmara
nO 69, de 2001, na forma do seguinte substitutivo:

EMENDA N~ 1-CAS(SUBSTITUTIVO)
PROJETO.DE LEI DA CÂMARA N° 69. DE 2Ó01 r}

Altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que'
dispõe sobre as. condições para a promoção. pxoteção e
recuperpçâo da saúde, a orgpnização e o juncinna'rlento
dos serviços corresponde.ntes e dá outras providências,
para determinar que o atendimento de urgêp.ckas e
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emergências médicas, no âmbito' do Sistema Único de
Saúde.. seja prestado pela iniciativa privada, ,mediante
ressarcimento" nos' caSos em que as disponibilidades do
Sistema forem insuficientes para garantir a, cobertura
assistencial.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:.

Art. tu O Art. 24 da"Lei n~ 8.080~de 19 de setembro de, 1990, pasSará a vigorar
com a seguinte reda:ção: '

·'Art. 24 Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir
a Cobertura assistencial à população de uma detenninada área, o Sistema
Único .de Saúde deverá recorrer aos serviços ofertados. pela iniciativa
privada.

§ 1Q A Participação complementár dos serviços privados será
fonnalizada mediante contrato ou convênio, ob~rvadas, a respeito, as
normas de direito público.

, §'2°Na hipó~se de emergência ou c\eurgêqcia médica fica a inid.ativa
privada autorizada a prestat O serviço na medida necessária à salvaguarda da
vida e (ta saúde do paciente, indeJ)Cndentementeda existência de contrato ou
convênio.

§ 3° O pagamento pelo atendimento, no caso do§2° será ressarcido
pelo SUS, mediante comprovação da, situação de emergência ou de urgência·,
médica, e dos gastos efetivados. .

,
Art. 2° Esta Lei entra.,emvigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2009.

, Presidente
~ .

. , .. \' "'. ~... ,t;,:; '..'\;!~\. ( , Relator -
\ '\ ~:•. ' ,. ,I .\ \. \

\ \' ,,\. Y',.''' ,'\I "
. .',:,~~\l\l

'~'~



COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

IV -'DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão. de Assuntos Sociais~ em reunião realizada nesta data,
.aprova o relatório favorável, do Senador Expedito Júnior, ao Projeto
.de Lei da Câmara nO69, de 200.1, nos termos Emenda nO01 _. cAs
(Substitutiva), qu~.passa a constituir parecer da.CASo ' .

EMENDA N° 01 - CAS (SUBSTITUTIVA) .
PR()JETO DE LEI DA CÂMARA N° 69, DE 2001

5

..
.,.

Altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a orgalJização e o
funcionamentô dos serviços correspondentes e dá
outras .-providências. para determinar· que o

. atendimento de urgências e emergêncías médicas, no
âmbito do ,Sistema Único de Saúde, seja prestado
pela iniciativa. privada, mediante ressarcimento, nos
casos em que as disponibilidades do Sistema forem
insuficientespar~ garantir a ~bertura assistencial.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 O Art. 24 da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de- 1990,
passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24 Quando as disponibilidades forem' insuficientes par~
.garàntir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, .
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" ,

o Sistema Único de Saúde deverá ~ecorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada. '

§ }O A participação complementar dos serviços privados será
formalizada ,mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as
normás de direito público. . .

§ 2° Na .hipótese de emergência ou de urgência médica fica a
" iniciativa privada autorizada a prestar o' serviço na medida necessária à

salvaguarda da vida e da saúde do paciente, independentemente da'
existência de contrato ou convênio. . v

§ 3° O pagamentQpelo atendimento,' no caso do· §2° será
ressarcido pelo SUS, m.ediante. comprovação da situação de
emergência ou de urgência médica, e dos gastos efetivados. . \

Art. 20 Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a dat.a de
sua publicaçãô.

Sala da Comissão, 26 de,agosto de 2009.

Senador MÃo SANTA
.Presidente em exerCÍcio

,
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t- CRlSTOVAMBUARQUEJOÃO DURvAL

COMISSÃO J).F, ASSUNTOS'SOCIÁIS

PROJETO DE L.EI DA CÂMARA N" 69. DE 2001 (SUBSTITUTIVO)

"'55tfllAM O PARECER NA AEUNI.~O DE~' 10

, PRf;SlDEl'ITE: Sf;NADÓR If:;~A.w.r"",
REU TOR: SENA.I?OR EXPEDll'O JúNIOR.

,~ ...i..•.• _iiAWJ.,4JP. ·r_~~:'_·W5·, ••·_m ••mi"....uI!,,,"~
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-QERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a
-alteraçãoe a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art..59 da
Constituição Federal, e estabelece' normas para
a consolidação dos atos normativos que
menciona.

... .. . . __~ • ._a .~. .

LEI COMPLEMENTAR N° 107, DE 26 DE ABRIL DE 2001

AlteOl a Lei Complementar riO. 95, de 26 de
- févereiro de 1998. -

--_._------_. __ ~-~--~-._._-.-._._--_.__.._._-_.------~----~.__ .---_.--._-------------- .._-_._----
LE.N° 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

DispOe. sobre as .condiçOes para a promoçao,
proteção e recuperação da saúde, a organizaçao e o
funcionamento dos serviços correspondentêse dá
outras providências.

------------------------------------~------_._----------------------------------------------------------
CAPfTULO 11

Da ParticipaÇãoComplementar

. -
Art. 24. Quando as suas disponibilidades...forem Insuflclentes para garantir a cobertura

assistencial à população de uma determinaaa área. o Sistema Único de Saúde. (SUS) poderá'
recorrer ao'sserviços ofertados pela inIciativa privada.

Parágrafo -único: A participação complementar dos serviços privados será formalizada
:mediante contrato ou convênio, observadas. a respeito, as normas de direito público. -

'.;,-------._.--- .._-_.._..-----_._-~_.._------------------~-------_._-~ .._._-_.---_ .._---------------------
(

. \
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DOCUMENtos ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA
• ," .,.... . , 'J ,.

MESA NOS TERMOS 'DO ART. 250, ~ARAGAAFO UNICO DO
REGIMENTO INTERNO -

o '~

I-RELATORIO

o Projeto de Lei da Câmara nO 69, de 2001, do Deputado Paulo·
Paim, busca garantir o· atendimento de emergência pelo SUS para o
acidentado do trabalhO',

PoaraISSO. O art. I°da proposição determina que esse atendimento
poderá ser prestado pela rede privada nas localidades em que não houver
unidades do SUS que ofereçam essa assistência. o

Pelo parágrafo único do art. 10, o trabalhador acidentado obriga-
se a dar continuidade de seu tratamento na rede do SUS assim que suas
condições clínicas o permitam. .

o projeto/prevê o ressarcimento dos recursos 'despendidos pelo
trabalhador ou pela empresa como pagamento pelos serviços prestados na
.rede privada, mediante a comprovação dos gastos, conforme critérios
estabelecidos pela direção nacional do SUS (art. 2°).

A "condição indispensável para a instàuração do', processo de
ressarcimento é a "Comunicação do Acidente do Trabal~o" (parágrafo único
do art. 2°).

- .
Pelo art. 3°, a lei originada dó projeto entrará em vigor na data de. ,

sua publicação. '

'Relatado .0 conteúdo do projeto em análise, explicitamos, então,
O .estágio .de sua, tramitação no Senado Federal, onde a _proposição já havia
sido aprovada por esta .Comissão de Assuntos Sociai~ (CAS) em lIde
dezembro de 2002,- soh a rel~toria ad hoc do Senador Tião Viana., .'
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Tendo $ido encaminhado ao Plenário, o projeto permaneceu
'aguardando sua inclusão na Ordem do Dia, para discussão em turno único, até

O dia 22 de abril do corrente, data em que foi aprovado o Requerimento n°
241, de 2003, do Senador Aloizio Mercadante, com solicitação de ~diamento
da discussão para reexame da· matéria pela CASo Por esse motivo, a proposta
retoma, então, a esta comissão.

Ressalte-se que, no prazo regimental, não foram apresentadas. ,
. emendas ao projeto - nem aqui na EAS, nem no Plenárip da Casa.

·11 - ANÁLISE

É.inegável o mérito da proposta de garantir atendimento a todo
acidentado· no trabalho. Porém, faz-~e necessário assinalar alguns pontos do
projeto que necessitam ser alterados. .

o primeiro dele~ conceme ao fato de a proposta ter sido
apresentada como urna proposição isolada, o quê contraria as normas de
elaboração legislativa propugnadas pela Lei ComplerneQtar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998, coma redé,lçãodada pela Lei Complementar n° 107, de 26

. de abril de 2001. Para, sanar essa falha, a proposta deveria ser ·inserida no
texto' da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sqbre. a...~
condições para a pro!,wção, proteção e recúperação da saúde, a organizqção
e o fUncionamento do~ serviços correspondentes e dá outras providências
(Lei Orgânica da Saúde).

o s~gundo diz respeito ao fato' de o projeto fazer menção às
localidades onde o SUS não conte com unidades que realizem'o atendimento
de .emergência do acidente do tràb~lho. Porém~'a simples existência de uma

. tal unidade no município não garante esse atençiimento. De fato, muitas vezes~ .
o sistema - aipda que presente na localidade - não' po~sui a resolutividade
necessária c ncm garante o acesso aos serviços demandados.. Faz-se

, necessário, portanto, alterar a redação do texto do.projeto para abranger essas
sit.uações em que 'a falta de atendimento se deve a outras causas que não a
ausência de unidades próprias,' contratadas ou conveniadas do SUS na
localidade.

.Outra consideração a ser feita diz respeito. à ~usência de
.justificativa para que a proposição abranja somente .os c~sos. de emergência
originados de acidente -do tra\?alho, já que o SUS p,retende garantir aces.$O
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universal e igua,litário às ações e serviços de saúde. Recentemente, por
exemplo, esteve nos noticiários o caso da falta ·de leitos dQSUS em unida4es
e centros de terapia intensiva do Ceará. Assfm, entendemos que qualquer .
projeto que busque garantir o acesso ao tratamento pelo SUS deveria fazê~lo
em relação a todos os casos' de urgência e emergência, e não somente àqueles,
provenientes de acidentes profissionais. .

Q

fiI -VOTO

Nosso 'voto, portanto, é pela aprovação do ,Projeto de Lei da
Câmara n° 69, de 2001, na forma do seguinte substitutivo:

EMEN[)A N° -CAS (SUSTITUTIVO)

Dê~se ao art. }O do Projeto d~ Lei da Câmara nO69, ~e
2001, a seguinte redação:

~' . '

Art. 1o lriC1u~-se,o seguinte art. 25-A na Lei n° 8.080, 4e 19 de
setembro de 1990: .

, "Art. 25-A.' Na hipó~ese 'do art. 24, 'o atendimento dos
casos de itrgêlicia e emergência. puderá ser prestado pelos
serViçosofertados pela inietativa privada independentemente da
existência do contrato ou convênio previsto no parâgrafo único
do réferido artigo.

§ 1° O atendimento preVisto no caput devem. t~ sua
continuidade na rede do SUS assim que houver disponibilidade
assistencial em suas unidades e que as condições clínicas "do
paciente permitam sua remoção.

, ,

.§ 2° O pagamentopelo at~dimento previsto no caput será
. ,'ressarcido pelo 8US, mediante comprovação de gastos, de

acordo com critérios estabelecidos pela direção nacional .do
sistema."

Sala da Comissão, , Presidente

. ",i.ti. '.h•éb~/.Relator
I~.
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Relatório

1- RELATÓRIO

o Projeto de Léi da CâIn.~a nO69, de'2001, do ,Deputado.',Pauio
Paim,. busca garantir' o atendiméritO·de emergência pelo SUS pai-~>Ó
acidentado do trabalho.

Pará isso, o art. 1° da proposição delemiina ,que esse atendime~iQ'
poderá ser 'prestado pela rede privada nas localidades em que 'oão:-'houver.
unidades do SUS que ofereçam essa assistência. . " , " .

.Pelo parágrafo único do art: '1~. o trabalhador aCld~ntado obrtga-,
se a dar continuidade de seu tra,tamento,.na r~de do SUS assi~' que' su~':
condições clínicas o permitam.

o projeto prevê o ressarcim~nto dos recursos despendido~r'pelQ
trabalhador ou pela empresa como pagamento pelos serviços :."'prestadosna'
rede privada, mediante a comprovação dos gastos, 'coriform~ critérj~s'
estabelecidos pela direção naeio~uil do SUS (art. 2Q). . " ' .,

•
A condição indispensável para a instauração do .processo de·

ressarcimento é a "Comunicação do Acidente do Trabalho" (parágrafo úni~o
do art. 2°).

( ,
, Pelo art. 3°, a lei originada do projeto entrará em vigQf na dat~ de

sua publicação. '

••

"
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Relatado o conteúdo do projeto em análise, explicitamos, então,
o estágio de sua tramitação no Senado Federal, onde a proposição' já havia
sido aprovada por esta Comissãb de: Assuntos Sociais (CAS) em 11 de'
deiembro_de 2002, sob a relatoria ad hoc do Senador Tião Viana.,

Tendo sido encaminhado ao Plenário, ° projeto pennalleceu
aguardándo inclusão ,na Ordem elo Dia, para discussão. em turno único, até o
dia 22 de abril de 2003, data'em que foi aprovado o Requerimento nO241, do
Senador Aloizio' Mercadante, com solicitação de adiamento da discussão para
reexame da matéria pela CASo

Por esse motivo, a proposta' retornou a esta Comissão, onde foi
distribuída ao Senador Antero Paes- de 'Barros~ cuja minuta de parecer -
favotável, nos termos do Substitutivo por ele elaborado - foi apr~entada em
14 de abril de 2004.

Porém, em st':ssão realizada em 20 de abril do mesmo ano, foi
conced~da vista da .m~téria ao Senador Ney Sl,lassuna, o qual devolveu o

, processado, sem manifestação, no dia 4 de outubro dest~ ano de 2006.
\,. ~. ,

A matéria então foi· a nós redistrihuída em razão de o Senador
, Antero' Paes de Barros, -cuja minuta de parecer não chegou a ser apreciada,

não mais integraresta Comissão de Assuntos Sociais.

Ressalte-se que, no prazo regimental, não foram, apreseIitadas'
emendas ao projeto - nem aqui na CAS nem no Plenário da Casa.

/

11..;.ANÁLISE

. Como salientou o Senador Antero Paes de Barros, é inegável o
mérito da proposta dé garantir atendimento a todo acidentado D:0 trabalho.
Também concordamos com a minuta de parecer por ele apreSentada no que
tange aos pontos do projeto que necessitam ser alterados 'e às soluções p0r ele
propostas para implementar essas alterações. Assim sendo, reproduzimos
aqui, quase integralmente, o texto por ele apresentado, que não chegou a ser
apreciado por esta Comissão.
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o primeiro ponlo que analisamos canceme à qutstão da proposta
ter sido apresentada como uma proposição ,isolada, o que contrarÍa as normas, '

- de 'elaboração legislativa propugnadas pela Lei Complementar n° 95, de 26:de
fevereiro de 1998, corri a re~ação dada pela-Lei Complementar nO107, de 26
de abril de 2001. Para sanar essa questão,' a ,proposta deveria ser inserida no

. texto da Le'~n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para apromoção, proteção, e recuperação da saúde, a organizaçãp
e' o'funcionamento dos serviços corresp(mdentes e dá' outras providências
(Lei Orgânica da Saúde).

, Q

o segundo' diz respeito /ao fato de o projeto fazer menção às
localidades onde.o SUS não conte com unidades que realizem o atendimento
de emergênci,a d'o acidente do trabalho. Porem, a sÍmples existência de um~
tal unidade no m~nicípio não garante esse atendimento. De fató, muitas vezes,
o sistema - ainda que presente na localidade - não possui a resollltividade
necessária ,e nem garante o acesso aos' serViços demandados. Faz-se
necessário, portanto, alterar a redação do texto do projeto para abranger essas '
sitúações em que a falta de atendimento se deve' a ,outras .causas que não a
ausência de unidades próprias, contratadas ou conveniadás do SUS na
localidade.

. Essa é a razão por que optamos por fazer referência ao art. 24 da
Lei n° 8,080, de 19 de 'setembro de '1990, que trata das situações em que as
disponibilidades do Sistema são insuficientes'para garantir a cobertura
assistenéia! à população de uma determinada área, hipótese em que o SUS
poderá, recorrer aos serviços, ofertados pela iniciativa priyada.' Porém, o
artigo que inserimo's.permite que se recorra a esses serviços, nos caso~ de o ,

,urgências e ~mergências, indep,endentemente de ,eles serem contratados ou
conveniados do SLJS.

Outra consid~rac,;ão a ser feita di:G respeito à' aus€ncia de
ju'stificativa para que a proposição abranja somente os casos de emergência
originados 'd~ acidente do trabalho, j,á que o SUS pretende garantir' acesso
universal'e igualitário às ações 'e serviços de saúde. Assim, entendemos que
qualquer projeto que busque garantira acesso ao tratamento.pelo SUS deveria.
fazê-lo em relação a todos os casos de urgência e emergência, e não somente.
àqueles provenientes de 'acidentes pr<?fissionais.'

, '
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III-VOTO

O, Nosso voto, portanto, ,é pela aprovação do Projeto d~ Lei da
Càin~ra nO'69~de 2001; na forma do seguinte'substitutivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 69 (SUBSTITUTIVO), DE 20Ól

Altera a Lei nO 8.080. de 19 de setembro de 1990. para
pennitirque o ,atendimento de ,urgênél;ls e
emergências, no âmbito do .Sistema Único deSaúdé.
seja, prestaclp pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos, casos em que ascjisponibilidades
do Sistema forem insuficientes para garantir a
cobertura assistencial.

Art. 10 Inclua-se o .seguinte art. 25-A na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990:

"Art. 2S-A. Na hipótese do art.' 24. o atendirnentodo!l casos .de
urgência e 'emergência podeJ;,âser prestado pelos .serviços ofertadô'~
pela iniciativa 'privada independentemen,te da existência do contrato Ou
convênio previsto no parágrafo úniêo ~o referido artigo.

§ I° O atendimento previsto no caput deverá ter sua continuidade
na rede 'do SUS assim que houver disponjb~lidade assistencial em suas
unicJages, e que· as condições c!ínicas do .paciente pt:rmitam sua
remoção.

§ 2° O pagamento pelo atendiinento!previsto no' caputserá'
ressarcido pelo SÚS. mediante· comprovação de gastos, de acordo com
critérios estabelecidos pela direção naci~nal do sistema."

~rt. r Esta Lei entra ~m vigor cento e oitenta dias após a data de
sua puplicaç'ão.,

15
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" , Presidente

, Relator

."

,....
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Relatório

• -.RELATÓRlO

o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nc;l69,de 2001 (Projeto de Lei
nO4.594, de, 1994, na orig~m), do :Deputado' Paulo Paim, busca garantir' o

,atendimento d~ emergência pelo SUS para Q acidentado do trabalho .
. '..' ~

. ~ ~ . ~
• Para isso, o art. 10da proposição determina que esse atendimento
poderá ser prestado pela' rede. privada na,s·localidades em que não houver
unidades do 80s qu~ ofereçam essa él:Ssistência.

Q

" Pelo parágrafo único o~o art. 1°,o trabalhador acidentado obriga-
se a dar .continuidade de seu tratamento na' rede do SUS assim que 'suas

, condições clínicas o pennitam: "

o projeto prevê o ressarcimento dos recursos despendidós pelo
trabalhador ou pela empr~sa como pagàmento pelos serviços prestados na
rede privada; medIante à comprovação dos gastos, conforme critérios,
estabelecidos pela direção naciona} do SUS (art. 2°)..

, . ,

/ A condição 'indispensávelpara a instauração doproces~o de
ressarcimento' é a uComunicaçao do Acjdente do Trabalho"· (p~grafo único
do art. 2°). ; '. . . . ,

Pelo art. 3°, a l€i originada do projeto eP.trará em vigor na data de
sua publicação. ' ,

"'.i



17

Relatado o conteúdo· do projeto em análise; e~plicitamos~ então,
o estágio de sua tramit~ção no SenadQ Federal, onde a proposição já havia
sido aprovada por esta Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em 11 de
dezembro de 2002,$ob ~ relatoria ad hoc do Senádor Tião Viana ..

Tendo ·sido encaminhado ao Plenário, o projeto permanec~~
aguardando inclusão na Ordem do Dia, para discussão em turno único, até o
dia 22 de abril de 2003? data em que foi aprovado o Requ~rimento nO241 ~do
Senador Aloizio Mercadante~ com solicitáção de adiamento da discussão para
reexame da matéria pela CASo

Por esse motivo,. a proposta retomou a esta Comissão, onde foi
distribuída ao Senador Antero Paes de Barros, cuja ~~uta. de parecer -
favorável, nos term~s do substitutivo por ele elaborado - foi apresentada em
14 de abril de 2004. .

Porém, em sessão realizada em 20 de abril do mesmo ano, 'foi
concedida vista da matéria ao· Seriador Ney Suassuna, ~. qual devolveu o
processado, sem manifestação, no dia 4 de outubro de 2006 ..

.
No dia 30 de outubro de 2006,"em razão de· o Senador ~tero.

Paes de Barros - cuja minuta de· parecer não chegou a ser apreciada -- não
mais integrar esta ÇOIl)issão de Assuntos Sociais, a matéria então fOI
redistribuída ao Senador Flexa Ribeiro, o qual, em 23 de novembro de 2006,
apresentou' parecer em· termos similares ao anterior, parecer este que também
não foi apreciado pela Comissão.

Ao final da legislatura, em 2l d~ dezembro de 2006,· a
proposição foi r~colhida à Secretaria Geral da Mesa, mas voltou a' tramit~
nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal e do Ato da
Mesa n° 97, de 2002,; do Presidente do Senado. Retomando à CAS, foi
distribufdá ao Senador Cícero Lucena, em 27 de março de 2007, e devolvida
para redistribuição em ~3 .de maio de 2008; sem manifestação.

Por fim, ,0 ·PLC nO69, de 2001, veio à ~nha rel~toria em 19 de
juriho último.· . •
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Ressalte-se que, no prazo regimerital,rião foram apresentadas
emendas ao projeto - nem aqui na CAS nem no Plenário da Casa..

lI-ANÁLISE

É inegável o mérito da proposta de garantir atendimento a todo
acidentado no trabalho, confonne salientaram os Senadores Antero Paes de

.. Barros 'e Flexa, Ribeirp em seus pareceres.' Também concordamos, com a
análise' por' eles apresentada, no que tange aos pontos do projeto que
necessitam ser alterados, e comas soluções por eles propostas na minula de
substitutivo para viabilizar essas alterações. ' - ,

Não. obstante, tendo em vista 'o longo tempo de t~amitação do
PLC n° 69, de 2001,. nesta Casa, consideramos pt:rtinente buscar infonnações
junto ao Poder Executivo, da forma como propõe o .Senador Aloizio
Mercadante, por meio <loRe'q~erimento nO241, de 2003, com solicitação de
reexame da matéria com base. em informações atuali~das que. possam ser
préstadas pelo 'Ministério da Saúde. .

111 ~VOTO

Noss,o voto,' portanto, é pela apresentação de requerimento de
informações a ser encaminhado, pela Mesa do Senado, ao M~nistro de·Estado
da Saúde,rna forma da seguinte minuta:

REQUERIMENTO N°. , DE 2008 - CAS-'

I')

Requeiro, co~ base no ,art. 50, § 2?,' da Constituição.'Federal, e
nos arts. 216, I e 133,. V, b,.do Regimento Interno do Senado Federal, de
acordo com o parecer'aprovado na Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto
d~ Ld da Cârm:lran° 69, de 2001, que sejam solicitadas, ao Senhor Ministro
de Estado da Saúde, as, seguintes" informações, acerca do' .ate~dimento às.
urgências e emergências 'e, especificamente, aos acidentes de trabalho, no
âmbito do Sistema Único. de Saúde: , .... ,

1) . forma de atuação e r~de de serviços;

n •
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2) suficiência dosserviç'os em relação'à.demanda;
/

3) maneira como se dá 'a assistêneía aos acidentados de
trabalho nas localidades onde o SUS não disponha de
.serviços próprios, contratados ou conveniados· . de
atendimento a urgências e emergências.

Sala ,da Comissão,

~Presidente

Publicado no DSF, de 3/9/2009.

, Relator

Secretaria Especial de,EditoraçJo e Publicações do $enado Federal - Brasilia - DF

OS: 15974/2009
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SENADO FEDERAL
PARECER'

Ne '2.290, DE.2009
(Da Comissão Diretor~j

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutjvo do Senado
q,o Projeto d~ Lei da Câmara nO 69, de
2001 (nO 4.594, de 1994, ,na Casa de
origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para o turno suplem~ntar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Leí da Câmara nU69, de 200-1(nU4.:594,de 1994, na
Casa de origem), que dispõe sobre o ateridimento de emergência de a.cidentes do trabalho ~m
localidades onde não existe rede do Sistema Único de Saúde - SUS

Sl[lla de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 2009.

~.. .

. .
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AN~XO AO PARECER N.!2.290, DE 2009 o

,Redação 40' vencido, para, o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto sie Lei da Câmara n° '69, de
2001 (n° 4.594, de 1994; na Casa de
origem). .
Altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro
de 1990. que "dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação
da saUde, a organização e o
funcionamento . dos o serviços
correspondentes e dá outras
providências", para determinar que o
atendimento de urgências e emergências
médicas, no âmbito do Sistema Único de
Saú~e, seja prestado pelàiniciativa
privada, mediante ressarcimento, nos
casos em que as disponibilidades' do
Sistema forem insuficientes Paql garantir
a cobertura. àssistencia1.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" O alt. 24 da Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa aOvigorar com a
seguinte redação: o

"Art. 24. Quando as disponibilidades forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada ârea,
o Sistema Únicô de Saúde (SUS) deverá 'recorrer aos serviços
oferta~os pela iniciativa' privada.

§ 1° A participação complementar dos serviços privados será
formalizada nlt:diwlt~ contrato ou convênio, observadaS, a respeito, as
normas ,de direito público.

§ 2°·Na hipótese de· emergência ou de urgência médica, fica a
iniciativa privada autorizada a prestar o serviço na medida necessária
à salvaguarda da, vida e' da ,saúde do paciente, independentemente, 9a,
existênc~a de contrato ou convênio.

§ 3° O pagamento pelo atendimento, DQ caso do §2°, será
I r~ssaccido. pelo BUS, o mediante comprovayão da situaÇão de
\ 'emergência ou de urgência médica e dos ~astos efetivados." '(NR),

. Art. 20 Esta Lei entra ~m vigo; após d~CQcridô::í180 (~enlo ~ Oilellla) dias d~ 'sua
.publicação oficial.

Publicado. no DSF. de 09/1212009.
,,

Secretaria Especial de Editoraçlo e PublicaçõeS do Senado Federal - Brasllia - DF

0$:19122/2009

"
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Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa,
Atividade Legislativa - Tramitação de .Matérias

, .

> ) •

Autor
Ementa

Data de apresentaçã,o
Situaçã!> atual,

Olltros números
Indexação da matéria

" '

Despacho

Comissões

. .

Identificação da Matéria

PROJETO'DE LEI DA CÂMARA N° 22, DE 2002
.f •• , <. •

I;lEPUTADO - CarlitoMerss
Proíbe a utilização do jateamento,deareiá á seco, determina prazo para mudança
tecnológica nas empresas que utilizam este' procedimento e dá outras providências.'
12/04/2002
Local.: .
11/12/2009 ~SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
S~a~o: .
11./12/2009 - INCLUIDA EMoRDEM DO DIA
Origem no Legislativo: CD, PL. 01670 I 1999

Indexação: PROIBiÇÃO, EMPRESA, .UTIL1ZAÇÃO, SISTEMA, ARE~:IA,LIMPEZA,
CONSERtO, PREJUIZO, MEIO AMBIENTE, DANOS, SAÚDE, TRABALHADOR.
AUTORIZAÇÃO, SUBSTITUiÇÃO, EQUIPAMENTOS, tECNOLOGIA, FISCALIZAÇÃO,
SINDICATO, EMPRESÁRI.d. ., , .

Sumário da Tramitação

Em tramitação
N°2.

(SF) CCJ - Comis~ão de Constituição, Justiça e Cidadania
CCJ- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Relatores: José Maranhão (encerrado em 19/02/2009-
Redistribuição)
Renato'Casagrande (encerrado em 23/09/2009,;, ,
Substituído por "ad hoc") .
Valter Pereira (encerrado em 23/09/2009- Parecer

" aprovado pela comissão)
CAS -·Comissão de Assuntos Sociais

Relatores: Juvêncio da Fonseca (encerrado em 20/01/2003-"
ReQistribuição)

TRAMITAÇÕES (ordem ascendentê de data)

"

12/04/2002 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO.
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo'contém 08 (oito) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF.

12/04/2002 SSCLSF - SUBSEC. 'COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENA,?O
Situação: AGUARDANDO LEITURA '
Matéria aguardando leitura.

16/04/2002 ATA~PLEN 7 SUBSECRETARIA DE ATA.- PLENÁRIO
18:,30,;,Leitura. A CASo ~
Publicação em 17/04/2002 no DSF Página(s): 4616 - 4617 (Ver Diário)

17/04/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Materia aguardando designação do relator.

24/04/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: -MATÉRIA COM A RELA TORIA

,Ao Senhor Senador Juvêncio da Fon.seca para re.latar a presente matéria.

22/05/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO. .
Devolvido pelo Relator Senador Juvêncio da Fonseca com minuta de Parecer concluindo pela aprovaçãC? do

Impresso em 22/02/2010 21 :10h .~istema de Tramitação d,e Matérias- PLC 00022 / 2002 1



Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa ,
Ativid.ade L~gislativa - Tramitação de Matéri~s o

projeto, na forma do substitutivo apre~entado.

12/06/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO .,
Reunida a comissão, em 12.06,2002, é concedida vista ao senador TiãoViana'.

24/06/2002 CAS ~Comissão de Assuntos Sociais '
Situação:' PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Senador Tião, Viana, com voto em separado concl,uindo pela aprovação do Projeto,. nos termos da
redação final oferecid.a a ele pe~aComissão de Constituiçã~ e Justiça e de Redação d~ Câmara dos Deputados.

23/12/2002 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
À SSCLSF a pedido.

08/01/2003'SSCLSF'- SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
tJ À Comissão de Assuntos $ociais (CAS), para continuar tramitando, à vista do inciso I do art. 332, do Regimento

Interno, com ,a redação dada pela Resolução nO17, de2002, do Senado Federal.

~~~:~~~~~~~~Rg~~~~fN~T~~Çr~ ~~c~~MISSAO
Recebido nesta Comissão em 20.01.2003. '

27/02/2003 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
,Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Matéria pronta para ser pautada na comissão.

10/04/2003 CAS - Comissão de Assuntos Sociàis , .
Reunida a Comissão nesta data, aprovàdo o parecer na forma substitutivo apresentado. Fica prejudicado o vpto
em separado do Senhor, Senador Tião Viana. À SSCLSF para devidas providências. . .

1:1/04/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação:; AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexada, às ,fls 17/18, legislação citada no parecer. Agu'ardando leitura do Parecer ,da CASo

24/04/2003 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Leitura do Parecer nO244/2003 ~ CAS, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável com apresentação da
Emenda nOl'-CAS (Substitutivo). A matéria ficará perantea Mesa durante cinco diaS úteis, para recebimento de
emendas. A SSCLSF. " ,
Publicação em 25/04/2003 no DSF Pâgina(s): 8584 - 8588 (Ver Diário)
Publicação em 25/04/2003 no DSF Página(s): 8604 (Ver Diário)
Retificado, em 96105/.2003 no DSF Página(s): 9534 'i' 9535 (Ver Diário)

25/04/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO'SENADo.
Situação: AGUARDÁNDO R!;:CEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Prazà para recebimentq de emendas de 28.04 a 05.05.2003.

I

05/05/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DOSE NADO ,
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de prazo para apresentação de emendas.

06/0512003 ATA-PLEN - SUBSECRETARI.~ DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência cOmunica ao Plenário que encerrou o prazo ontem sem apresentação de em,endas. A matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente. À SSCLSF. .

, Publicação em 07/05/2003 no DSF Página(s): 958.6 (Ver Diário)

06/05/2003 SSCLSF'- SUBSEC. COORDENAÇÃO LÉGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM' DO DIA "
Aguardando inclusão em Ordem do ~ia.

08/05/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA
Agel")dado para o dia 20/05/2003. (13 dias)

19/05/2003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DOSE~ADO ' .
Agendamento sobrestado em virtude da fa,lta de acordq das lideranças para apreciação de Medidas Provisórias .

.23/05/~003 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
, . ~

,
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Situação: INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 28/05/2003. Discussão, ~m turno único.

- 28/05/2003 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A~unciada a matéria, a Presidência ~omunica ao Plenário que, ao analisar o processado, constatou que' o Parecer
na 244/03-CAS, concluiu p,ela apresentação de Substi.!utivo contendo matéria de natureza penal. Pelo exposto, à
luz do art. 101, 11, d, do RISF, submete a proposição ao exame da CCJ, antes de ser deli~erada pelo Plenário. A
Comissão de Constituição, Justiça e Cid.adania. , , ' .
Publicação em 29/05/200~ no DSF Página(s): ,13368 ( Ver Diário) .

29/05/2003 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e'Cidadania
Situação: .AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELA TQR
Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

,

30/05/2003 CCJ '. Comissão de Constituição, Ju'stiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA .
Distribuído, ao'Se'nador José Maranhão, para emitir relatório, à,luz do art., 101, 11, "d", do RISF, por haver sido
constatado que o Parecer na 244/03-CAS concluiu pela apresentação de Substitutivo contendo matéria de
natureza penal. '

20/11/2003 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do S~nador José Maranhão, com voto pela aprovação do Projeto, nos termos do Substitutivo
apresentado pela Comissão de Assuntos, Sociais. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

• J .

0'8/01/2007 CCJ - C.omissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania ,_
Encaminhado â Secretaria-Geral da Mesa, para a.tender ao disposto no art. 332, do Regimento Interno do Senado
Federal (Final da 528 Legislatura). À SSCLSF. ,,'

09/01/2007 SSCLSF - SUBSÊC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA'bo SENADO I

A presente proposição continua a tramitar, nos, termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato na
97, de 2002, dC9Presidente dei Senado Federal. A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

,30/01/2007 CCJ - Comissão de Constih.jição, JustiCia e Cidadânia
Situação:. PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSAQ
Retorna à CCJ. Matéria-aguardando instalaÇão da Comissão.

11/11/2008 CCJ -Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania . > .'

** AÇÃO DE SANEAMENTO **. Nesta data foi realizada a verifiéação de dados nos sistemas informatizados, em
atendimento áos objetivos definidos no Ato na 24, de 2008, do Presidente do Senado Federal: Esferegistro não
representa um novo andamento na tramitação desta matéria. .

19/02/2009 éCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR ' .
Matéria aguardando redistrib'uiçãoem virtude da renúncia do Senador José Maran/1ão, que assumiu o cargo de
Governador do Estado da Paraíba. . . .

22/05/2009 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania .
.Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Redi~tribuído ao Senádor Renato Casagrande, pà~a emitir Relatório .

. 03/07/2009 CCJ - Comissão ae Constituição, JustiCi8 e Cidadania
, Situação: PRONTA PARA A PAUTA NACOMISSAO

Recebido o Relatório do Senadpr Renato Casagrande, com 'voto pela 'aprovação do Projeto, nos termos do
Substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais; Maté,ria pronta para a Pauta pa Comissão.

08/09/2009 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: INCLUíDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Matéria incluída na Pauta da Comissão.

23/09/2009 CCJ - ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADb PARECER NA COMISSÃO. .'
Na 398 Reunião Ordinária, 'convocada para os dias 23 e 24 de setembro de 2009, à Presidênci.a designa Relator
"ad hoc", o Senador Valter Pereira, em s·ubstituiÇão ao Senador Renato Casagrande. A Comissão aprova o
Relatório, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto, nos" termoS da Emenda na 1...CAS-CCJ
(Substitutivo), em 23/09/2009.
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~5/09/2009 CCJ -Comissão de Constit\Jição, Justiça e Cidadania
A SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

25/09/2009 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Recebido neste órgão nesta data., ,.'

30/09/2009 SSCLSF - SUBSEÇ. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUÁRDANDO LEITURA PARECER (ES).
Anexada às fls. 30 a 32; legislação citada no parecer. Aguardando leitura de parécer da CCJ.

08/10/2009 ATÁ-PLEN ~SUB$ECRETARIÃ. DE ATA - PLENÁRIO '
Leit!Jra do Parecer nO1.672, de 2009, Relator ad hoc Senador Valter Pereira, pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nO'Q2,é:Ie'2.o02,nos termos do sub~titutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais. À SCLSF.
Publicação em 09/10/2009 no DSF página(s): 50640 - 50646 (Ver Diário)

14/10/2009 SSCLSF- SUBSEC. COORQENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Matéria, aguàrdando incl!Jsão em Ordem do pia.

15/10/2009 SSCLSF - SUBSEC.COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DÔ:SENADO
Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA
Matéria agendada pa~a a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 28/10.' Discussão, em turno único.

27/10/2009 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO'LEGISLATIVA DO SENADO
Situação:' INCLUIDA EM ORDEM DO DIA , '
Incluída em Ordem do Dia da sessão delibe'rativa ordinária de 28.10.2009. Discussão, em turno único. Matéria não
apreciada na sessão do dia 28.10.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 29.1 0.200~. Matéria
não apreciada na ,sessão do dia 29.10.2009, transferida para ,a Sessão deliberativa ordinária de 03.11.2009.
Matéria nãoapr~ciada na sessão do dia 03.11.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária de
04.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 04.,11.2009, transferida para a sessão deliberativa ordinária
de 05.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 05.11 ~2009, transferida para a sessão deliberativa
ordinária de 10.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 10.11.2009, transferida para a sessãO
deliberativa ordinária de 11.11.2009. Matéria não f1preciada na sessão do dia 11/10/2009, transferida para "a
sessão deliberativa de 12/10/2009. Na linha anterior, onde se lê: "11.10.2009", e "12.10.2009", leia~sé:
"11.11.2009" 'e "1,2.11.2009". Matéria não apreciada na sessão do dia 12.11.2009, transferida para a sessão
deliberativa ordinária de 17.11.2009. Matéria não apreçiada na sessão do dia 17.11.2009, transferida para à
sessão deliberativa ordinária de 18.11.2009. Matéria não apreciada na sessão do dia 18/11/2009, trahsferida para.
a sessão deliberativa de 19/11/2009'. Matéria não apFeciada ,na sessão de 19.11.20.09, transferida para a sessão
deliberativa ordinárifl de 24.1,1.2009. Matéria não apreciada na sessão de 24.11.2009, transferida (i>araa sessão
deliberativa ordinárià de 25.11.2009. Mataria não apreciada na .seSsão do dia 25/11/2009, transferida para a
sessão deliberativa ordinária de 26/11/2009. Matéria não apreciada na sessão do dia,.26.,11.2009, transferida para
a sessão deliberativa ordinária d/e1°.12.2009. '

01112/2009 ATA-PLEN- SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADO O SUBSTITUTIVO \
Discussão encerrada. Aprovado o Substitutivo (Emenda nO, 1-CAS/CCJ), ficanao prejudicado o projeto. À
Comissão Diretora para redigir o vencido para o turno suplementar. À SGM.
Publicação, em 02/1e12009 no DSF Página(s): 64010 - 64011 (Ver Diário)

08/12/2009 SGM,-SECRETARIA.GERAL DA MESA
Ao Plenário. •

08/12/2009 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO, ,
L,eitura do Parecer nO2.289, de 2009-CDIR, relatorSena,dor Mão Santa, apresentando a redação do vencido"para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao projeto. À SCLSF.
Publicação em 09/12/2909 no DSF Página(s): 65711 - 65,712 (Ver Diário) ,

• • ..." ._, _ C>

09/12/2009,SSCLSF-'SUBSEC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia: Discussão, em turno s!J~lem~ntar.

09/12/2009 SSCLSF -SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA ' ,
Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 15.12.2009. Discussão, ,em t!JfnO suplementar.
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11/12/2009 SSCLSF - SUa~EC·. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação:INCLUIDA EM O~OEMDO DIA' .
'Matéria incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa do dia 15:12.2009. Discussão em turno suplementar.
'Matéria não apreciada na Sl:tssão deliberativa' ordinaria do dia 15.12.2009 transferida para a sessão, deliberativa
ordinária de 16.12.2009. Matéria não apreciada na sessão deliberativa ordinária do dig 16.12.2009, transferida
para a sessão deliberativa ordinária de 17.12.2009. Matéria não apreciada na sessão deliberativa ordinária C10dia
17/12/2009, transfE3rida para a sessão deliberativa ordinária de 22/12/2009. Matéria não apreciada na sessão do
dia 22.12.2009, transfE;lrida para a sessão deliberativa orC1ináriade 03.02.2010. Matéria não apreciada na sessão
deliberativa órdinária do dia 03/02/2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 04/02/2010. Matéria'
não apreciada na sessão do dia 04.02.2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 09.10.2010.
--~-----_.-_\._-------------------------------------~------------- Corrija~se a última ação para: Matéria não apreciada na sessão'

do dia 04.02.2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 09.02.2010. Matéria' não apreciada na.
sessão do dia 09/02/2010, transferida para, a sessão deliber.ativa ordinária de 10/02/2010. Matéria não apreciada
na sessão do dia 10/02Y201O, transferida para a sessão deliberativa ordinária de '11/02/2010. Matéria não·
apreciada na sêssão do dia 11/02/2010, transferida para a :sessãodeliberativa ordinária de 17/02/2010. Materia
nãà apreciada na .sessão do dia 17/02/2010, transferida para a Sessão deliberativa ordinária de 18/02/2010.
Matéria não apreciada na sessão do 'dia 18/02/2010, transferida para a sessão deliberativa ordinária de
23/02/201 O.

"
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.SENADO' FEDERAL·
:. PARECER

N2 1.672, DE 2009

Da COMISSÃO DE CONSTITUlCÃO.· JUSTIÇA E
ClDADANIA,sobre o Projeto de Lei da Câmara nO22t de
2002 (nO1.670/99, na Casà de origem, do Deputado Carlito
Mers's), que proíbe a utilização do jateainentode areia a seco,
deteimina'pr.azo para mudança tecnológica nas empresas que
utilizam este procedimento .e dá outras providências. (Em
Dudiênoid noll tennoll do art. 101, 11 , "à", do Regimento
Interno) .

.RELATOR: Senado~ l\ENArO CASAGRANDE

RELATOR "AD HOC": Senador VALTER PEREIRA

I -RELATÓRIO

o ptoJeto em exame, de autoria do Deputado Carlito Mers$, proíbe a .
tecnologia de jateamento de· areia a seco por constítuir-se em risco para a saúde
dos trabalhadores e para o meio ambiente.

A proposta prevê ainda que os sistemas de jateamento deverão ser
substimídos por outros que não causem poluição nem tragam risco àsaúdet e que
o seu descumprimento acarreta a imposição de penalidades. '

Ao justificar sua iniciativa, o autor argumenta:

Uma 'pesquisa realizada em tràbalhadores de empresas que ..usam o
jateamento de areia a seco, feita pelo Serviço de Saúde do Trabalhador da

4,

Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SC), revelou que 33,3% destes
, trabalhadores estavam CQmsilicose, em diagnóstico confirmado por meio da

clínica e de laboratório.

A pesquisa revelou uma situação muito séria e perversa, pois a silicose
é uma' doepça muito grave que diminui gradatívamente a capacídade
respiratória. dos pacientes até levá':'los a uma morte tão sofrida quanto
prematura.
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A Comissão' de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, o projeto. na forma
, .

~õ substitutivo do relator Senador Juvêncio da Fonseca. Como p substitutivo versa
sobre matéria penal; a Presidência desta Casa submete ..o à apreciação desta
Comissãoi'f}osterplOs do art. 101, lI, d, do Regimentâ Interno do Senado Federal:

lI-ANÁLISE

Nos termos do inciso I do art. 101. do Regimento Interno do Senado
Federal, compete a esta Comissão 'Opinar sobre a constitucIonalidade, juridicidade
e regimentalidade das matériás que lhe forem submetidas. .

Sob o aspecto fon:nal, não vislumbramos óbice algum de natureza'
jurídica ou constitucional no projeto, uma vez que foram observados integralmente
os preceitos constitUcionais quanto à legitimidade da iniciativa (art. 61, caput) e à
competência legisJatfva da União ,(art. 22, 1). Ademais, a matéria, por relacicmar-se
ao Direito do Trabalho - em especial, Segurança e Medicina do Tr~balho -, deve
ser disciplina~a em lei ordinária. É, portanto, competência da União, sobre a qual

, cabe ao Congresso Nacional legislar, conforme previsto no art. 48, da Constituição
Federal.

Trata-sede iniciativa' meritória porque 9 processp d~, trabalho de
jateamento com areia ~ gerador de ~ma elevada concentração de sílica 'criStalina
(quartzo), responsável por uma alta incidência de quadros graves de silicose. Esta
é uma doença pubnonar crônica e incurável, com uma evolução progressiva e
irreversível que pode determinar incapacidade para o trab~lho, invalidez, aumento
cW-' suscetibilidade ~,tuberculose--e" com freqüência, está relacionada com a causa
de óbito do paciente afetado. É \,lma. fibrose pulmonar nódulaf causada 'pela
inalação qe poeiras contendo partículastínas de sílica livre cristalina, que leva de
meses a décadas para se manifestar.

Embora muito se conheça sobre esta d9~ça ocupacional e seja
perfeitamente prevenível, 'ainda n.o' século XXI a silicose continua a m~tar
trabalhadores em todo o mundo. Milhares d~ novos casos são diagnosticados,'.1i_
cada ano, em várias partes do mundo, com predominância nos países em
desenvolvimento"ondeas atividades que envolvem, a expôsição à sílica são 'muito'
freqüentes. Vale lembrar que, em países desenvolvidos, as pneumoconioses estão
em franc~ declínio'.' ,

~'o substitutivo da C01~issão c') de 'Assuntos Sociais traz duas
modificaçõ'es ao p~ojeto original, ambas com' o intuito de aprimorar-lhe a técnica

,legIslatIva.
t
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Primeirarnerite"a disposição penal genérica do art. 30 foi substituída
por remissão expressa ao art. 54 da Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 199&~ que
dispõe ~obre penas a quem causar poluição danosa à saúde humana, à fauna e à
flora - e ao art. 201 da CLT,~ que dispõe sobre as penas aplicadas às infrações'
referentes à medicina do trabalho ..

Assiste inteira razão ao relator dó projeto na Comissão "deAssuntos
Sociais. Com efeito, do ponto de vista da técnica legislativa é imperativo que a
cláusula penal' seja precisa e não genérica. A remissão ora pretendida em tudo
aperfeiçoa o.texto original.

Q

A segunda alteraçao determinada no substitutivo especifica que a l~i
entrará em vigor cento ~ oitenta dias após a sua publicação. O projeto original não
determimlv~ vaca tio legis, Senão dispunha que os efeitos penais da lei somente
poderiam ocorrer após decurso de igual prazo da publicação da lei. Ora, a redação
original ~ra ..infeliz, pois as dÍsposições não-penais ~'a proibição de uso do
jateamento a secô - entravam imediatamente- em vigor, não subsistindo prazo de
adaptação para ;a indústria. Conforme (,. substitutivo, todos os ef~itos da lei
far-se-ão sentir após a vacqtio legis de cento e oitenta dias.

111- VOTO

Por todo o exposto. entendemos que a médida é meritória e o nosso
voto' é pelà aprovação do Projeto de Lei da Câmara nO22, de 2002, nos tennosdo
substitutivo apresentado" pela Comissão de Assuntos Sociais, eis que atende todos
os princípios. de juridicidade e constitucionalidade. ' '

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009.,

"\ .
Sef18dor DEMósTENES TORRES , Presidente

, Relator
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRET ARIA"'GERAL DA MESA

CONSTITUICÃODA REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASil DE 1988
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Das leis

Art: .6t.' A iniciativa das leis complementares e ordinárias eabe a qualquer membro ou' .
Comissão da CâfTlára·dos Deputados, do Senado Federal ou do Congre~~o Nélt;ional,'ao '
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao P{ocurador-
Geral da República e 'aos,cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. '

........................................•..............•.................................................................................................................

Art. 22. Compet~ privativamente â União legislar sopre;

I - direito civil, comercial. penal. processual. eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho; .

••••••• , •••••••••••••••••••. ~ a ••••••••••• :. I ••••••••••••••••••••••••.•• a •••• ".' ••••••••• ';' •• aa ••••••• a •.•.••.••••• ' •• '. , •••••••.•••••••••••• , ••.•••••••••••••••••• , ••.•••••••••••

,
DAS ATRIBUIÇÓES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49. 51 e 52. ~ispor sobre todas a§...matériasde é9mp~tência da

, União, especialmente sobre: ." , ,» > , • ..~. '.

I - sistema tributário. arrecadação e distribuição de ren<;Sas; <;,

R "
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, divida

pública e emissões de cúrso forçado;, .

/li - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;

v -limites do tertitórionacional, espaço aéreo e,maritimo e bens do domínio da União;

VI - incorporação, subdivisão ou' desmembramento de' áreas de TerritórioS ou Estados, ouvidas
as respectivas Assembléias Legislativas;

VlI :-tran,sferência temporária da sede do Governo Federal;

VIII - concessão de anistia;

IX - organização administrativa,' judiciária. do Ministério Público e ..da Defensoria Pública da
União e dos Territórios é organização' judiciária, do ~lnistério Público e da Defensoria Pública do
Oistrito Federal;

5
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X sriaiãe, tFaRsfer:maçãe e e~iRçãe Ele. Garges, empF9gés e fl:JRçees P lib lisas;
XI sriaçãe, estMt,lFaçãa e atFiDt,liçãos Eiea MiAistérios e érgães da aemiAistFaçãe pYDliea;

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funçõE;ls públicas, observado o
qu~ estabelece' o art. 84, VI, b;(RedaCã<,? dada peja Emenda Constitucional nO 32, de 2001)

Xl - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pObJica; (Redácão dada pela
Emenda Constitucional na 32, de 2001) .

XII - telecomunieaçõese radiodifusão;
< ,

XIII- matéria financeira, cambial e monetária. instituições financeiras e suas operações;

XIV - Moeda; seus limites de emissão, e montante da dIvida mobiUâria federal.

XV, fixaçãe Ele sl:lDsIEli9 Eles MiRistros Ele SI:lpF8FRe TFiet,lRal FeEieral, per lei Ele iRisiatilJa
60Rjl:lRta Elos PFeSi~eRtes Ela Rel9Y9lisa. aa Cal;qara Eles Qel'll:ltados, Ele SeRada Federal e Ele
Sl:IpF8FReTrílll:lRal Fedaral. allsoPlaElaa q\;lo êispãeFR 9S arts, 39. § 4°, 100, li, 163, 11I, e 163, § 2°.
I. (IFlSIt,lIc;jegela eFRQRc;jaCeAstitl:lsieAal AO1Q, Ele 1QQ8l

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem
os arts. 39, § 4°; 150, li: 153, IlI; e 153, § 20, 1." (Redação dada peja Emenda Constitucional nO 41.
19.12.2003) .

. . .
•. "'. - •••.••.•••••.•.•••••••.••••••••.••••.•••••••••.•.•• '!' ",_ •••.•. o,." •...•.....•.....••..••..•..••..........•..•.•••.••..•..••.•.•.•••....••.•.•.•.•..•.••..••.•.•,•.••.•..•..•..••I •••••••••••••••• 0'0 ••~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N° 9.605. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Mensaciém de veto

. r

DispÕe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

Da Poluição e outros Crimesf Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde hum.ana, ou que provoquem a mort~ndade de animais ou a destruição
.significativ.a daflorá: . .

Péna • rQclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ l°$e o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano. e multa.

§2° Se o crime:

.1- tornar uMa área, urbana oU rural, imprópria para a ocupação humana;

. 11 - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos
habitantes das áreas afetadas. ou que cause danós diretos à saúde da população;
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r ~
111- causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento públiCo de

água de uma comunidade; J

IV - dificultar ou impedir ouso público das praias;

V - Ocorrer por .lanÇàmento de resfduos sólidos. liquides, ou gasosos, ou detritos, óleos ou
~ubstancias,oIeosas, em desaco~docom as exigências estabelecidas em ,leis ou regulamentos;

, '

" Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§3° Incorre nas mesmas p~nas previstas no parf.lgrafo anterior quem deixar de adotar,
quando assim O exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano
ambiental grave ou irreversível. •

...., , ' ' .

. DECRETO-LEI N.o 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

7

'Vide texto compilado 'Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

DAS PENALIDADES
o

Art 2Q~. Todos e6 'lesais de tral:laIR~ deverãe ter saídas eM quaRtidade eufisieRte. Aãe
~odeAae as ~erta6. eFAease algam, abrir para e iAlerior, ~aFa ~eFFAi.iro eseeameRte fasil de
pessoat em oa60 EleAeoossieaee. ' "

Art. 201. Pod~rão ser o)EigiElos,para GeROStipos do iRdystria o~ ao ati'.'iElade oRde soja gFaAEle'
o riS,G9ae iAeêAElie,roqlcJisiteses~e6iais ele El9Rslrut;iãotais some ~erta6 o pa~des sorte foge el:l
~il:tl:le5 ao Feaenjo F85et')l'atéFie5 eleYel'aeeeeiA#lEuRá'l'eie ll~l:Iidee, (ReElaaãe dada ElaloDOGrote Lei
AO229, Elo28.2,19ê7) " ,

Art,' 201: As infrações Eto,disppsto neste Capitulo relativas à medicina 00 trabalho serão
punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência previsto no artigo 2°,
parágrafo único, da lei n° 6.205, de 29 de abril de 1975, e as.cqncernentes à segu~nça do
trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o mesmó valor_ (Reriacão dAda pAla Lei nO
6.514. de 22.12.197n

Parágrafo único - Em caso de reincidência,. embaraço ou rAsistência à fiscalização. emprego
de artiflcio ou simulação com o objetivo' de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor
máximo. (Incluido pela Lei nO 6.514, de 22,12.1977) " ,

..- " .
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DOC~MENTO~ ANEXADO NQSTERMOS DO ART. 250,
PARAGRAFOUNICODO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

.RELATOR: Senador JOSÉMARANH~O

1-' I-/RÉLAT6RIO

O projeto em exame, de autoria do Deputado Carlito Merss, .
proíbe a tecnologia de jateall1ento. de areia a seco por' constituir-se em risco
para a saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente.

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou o projeto, na
forma do substitutivo do relator Senador, Juvêricio' da Fonseça. Como o
substitutivo versa sobre matéria penal, a Presidência submete-o à apreciação
desta Comissão, nos termos do art. 101, lI, d, do Regimento Interno do
Senado Federal. 't·:

Não- fora.ln."oferecidas outras' emenda'l ao projeto, quer na CASo
quer no plenário.

n -. 11- ANÁLISE

o 'substltup,vo da CAS Lral duas lllodi~cações ao projeto
original, ambas ,como intuito de aprimorar-lhe a técnica legislativa.

Primeiramente, a disposição penal genérica do art. 3() foi,-
substituída por remissão expressa ao art. 54 da Lei nO 9.605, de- 12 de

. fevereiro de 1998 - qqe dispõe sobre penas ,a-quemcausar poluição danosa à
saúde huma~a, à, fauna e à flora - e 80 art. 201 da CLT ~ que.dispõe sobre 'as
penas aplicadas,às infrações referentes à medicina do trabal~o.
" .'.
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Assiste inteira razão ao relator do projeto na CAS; com efeito,'
do' ponto dc vista da técnica legislativa é impemtiv:o que a cláusula penal seja .
precisa e não genérica. A remissão ora pretendida em tudo aperfeiçoa o texto'
originaL

A segunda alteração determinada no substitutivo especifica' .
que a lei entrará'em vig'Orcento e oitenta dias, após a sua publi,cação. O

, '

projeto original'não detenniilava vacatio legis, senão dispunha que os efeitos
penais da lei somente poderiam ocorrer após decurso de· igual praZo da
publicação da lei. Ora, aredação original erà infeliz, pois as disposiçães não-
penais- a proibição de uso do jateamepto a seco - entravam imediatamente
em vigor, não' subsistindo prazo de adaptação para a indústria. Conforme o
substitutivo, todos os cfeitqs da lei far-se-ão sentir após a vaca tio legis de
cento e oitenta dias., '

fi-VOTO

. Por todo o exposto~o nosso voto é pela aprova~o do Projeto
de Lei da:Câmara n° 22, de 2002, nos termos do substitutivo apresentado pela
Comissão de Assuntos SQcíàis... '.,..

:')

Sala da Comissão,

I

. ,

PublicadO no DSF. de 'l/I 012009.

residente

, Relator

. .
Secretaria Especial de Editoração e publicações do senado F,deral- Brasília - DF

• > 'i -

05:1705112009

\ .
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SENADO FEDERAL
PAFtEGER

N2 2.289, DE 2009
(Da Comissão Diretora)

Rcdaçãp do vencido, pata o turno
suplenientar~ do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei .da CâInam nO22, de
2002 (no· 1.670, de 1999, na Casa de
origem).

I.

II

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencidO',para o turno suplementar, do
. Substitutivo do Senado ao Projeto de ~i da Câmara n° 22. de 2002 (nO1.670, de 1999. na

Casa de origem), que prpíbe a utilização dojateamento de areia a seco, determina prazo para
mudança t~cnológica nas empresas que utilizam esteprocediinento e dá outras providências.

l\
.,

Sala de Reu!riões da Comissão, 8 de dezembro de 2009. '

,
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ANEXO AO PARECER N!'2.289, DE 2009

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nO22, de
2002 (nO 1.670. de 1999. na Casa de,
origem).

,
f>roibe a u~ilização ~o jateament~ de
areia a seco.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 É proibido. em todo o territódo nacional, o uso de sistemas de jatearnento de
areia a seco. '

j , Art. 2° Os sistemas semo substituídos por outros que, observada 'a legislação aplicável,
não causem poluição nem tragam risco à saude. '

Art. 3° O descumprimento do dispoSto nesta Lei sujeita o' infrator às penalidades
previstas no art. 54 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no art. 201, caput e
parágrafo único, do Decreto-Léi n° 5.452, de 10de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho). '

Art. 4° Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias' de sua,
publicação oficial.

Publicado no DSF, de 09/1212009.

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasilia - DF
OS: 1911912009


