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PROJETO DE LEI Nº________/2019 

 

Dispõe sobre o Incentivo à Instituição de 

Casas de Passagem ao cidadão que 

necessite de tratamento médico-hospitalar ou 

de realização de exames médicos fora de seu 

domicílio e adota outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Decreta: 
 

 

Art. 1º O Estado promoverá incentivo, em Cidades que possuam hospitais de 

referência, à instituição e manutenção das casas de passagem destinadas a acolher 

o cidadão que necessite de tratamento médico-hospitalar, ou de realização de 

exames médicos fora de seu domicílio ou residência permanente. 

 

§ 1º O acolhimento do paciente dependerá de comprovação, por atestado médico, 

do efetivo tratamento, que o procedimento seja efetuado mediante acesso ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), e que seja encaminhado pelo Município de origem. 

 

§ 2º O direito de acesso previsto por esta Lei abrange um acompanhante por 

paciente, quando a condição de saúde ou complexidade dos exames assim o 

requerer. 

 

§ 3º A não observância ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo sujeitará ao infrator à 

obrigatoriedade de devolução do benefício recebido, com as cominações legais, e a 

impossibilidade de recebimento de outro incentivo. 
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Art. 2º Entende-se por Cidades que possuam hospitais de referência aquelas com 

mais de sessenta mil habitantes e que possuam estrutura hospitalar que permita o 

atendimento, o tratamento ou os exames, conforme estabelecidos em 

regulamentação. 

 

Art. 3º O Poder Executivo poderá realizar convênios com os Municípios visando à 

fiscalização e ao atendimento do disposto nesta Lei. 

 

Art. 4º O incentivo dependerá da apresentação de projetos, os quais deverão ser 

analisados e aprovados pelo Poder Executivo na forma prevista em regulamento. 

 

Art. 5º Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo para fiel execução 

da norma. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após 30 dias da data de sua publicação. 

 

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 

Identificador: 380034003500320033003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente, cabe salientar que a proposição apresentada está de acordo 

com a Constituição Federal de 1988, em especial com o art. 198, inciso II, e com o 

recente entendimento do STF no julgamento da ADI nº 5872/SC , que segue 

notícia da decisão em anexo aos autos, onde reconheceu ser constitucional Lei 

Estadual de iniciativa parlamentar que incentiva a instituição de Casas de Passagem 

para o atendimento médico-hospitalar ao cidadão fora do seu domicílio.  

No julgamento da Lei Estadual nº 17.129/2017 do Estado de Santa Catarina, 

por unanimidade, foi reconhecida a sua constitucionalidade acerca da iniciativa 

parlamentar para legislar sobre essa matéria. 

O presente Projeto de Lei visa instituir no Estado as denominadas “Casas de 

Passagem” para acolhimento de cidadãos que precisem de tratamento médico fora 

de seus domicílios. 

Com efeito, constantes iniciativas precisam ser inseridas no contexto da 

legislação com o objetivo de amenizar as implicações geradas pela crescente 

necessidade dos cidadãos em obterem atendimento médico e ambulatorial em 

cidades diversas do domicílio. 

Importante lembrar que as mencionadas “Casas de Passagem”, popularmente 

chamadas de albergues, vêm-se apresentando como instrumentos para a 

consecução de políticas públicas destinadas a viabilizar que os cidadãos possam 

efetivamente receber o imprescindível tratamento médico-hospitalar, ou para a 

realização de exames médicos, enquanto executados fora do domicílio ou residência 

permanente.  

Portanto, é meritória a instituição de programa que tenha por finalidade 

principalmente alcançar dita prática, permitindo, por intermédio de auxílios, o efetivo 

alcance do consagrado direito constitucional do atendimento aos malefícios à saúde. 

Identificador: 380034003500320033003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

  

 

Sem dúvida, as dificuldades encontradas pelas pessoas que necessitam de 

atendimento na área são enormes, especialmente enquanto se soma o diferencial 

em questão, que é a incansável busca pela recuperação das suas condições 

normais de vida. 

Ademais, naturalmente quando a pessoa está com a saúde debilitada 

aparecem também sinais de dificuldades financeiras, o quem vem a dificultar ainda 

mais as suas condições de tratamento e de cura. 

Portanto, a preservação da saúde é um ato de cidadania e dever do Poder 

Público, sendo crucial o desenvolvimento de ações institucionais que permitam esse 

alcance.  

Face ao exposto, para que se dê maior dignidade e eficácia ao tratamento 

médico-hospitalar das pessoas que necessitam de atendimento fora do local da sua 

residência, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta proposição, 

por reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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