
 

 

PROJETO DE LEI Nº ____/2020 

 

Assegura proteção aos portadores de 

deficiência no atendimento em unidades de 

saúde públicas no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º É assegurado aos portadores de deficiência física, mental ou sensorial o atendimento 

nos serviços de saúde pública do Estado do Espírito Santo (Centros e postos de saúde, 

ambulatórios, laboratórios e hospitais), bem como nos integrados ao Sistema Único de Saúde 

e nos sujeitos à fiscalização do Poder Público, sem exigências de marcação prévia de 

consultas, de limitação de número de atendimentos no dia e de distribuição de senhas. 

Parágrafo único: Na hipótese do portador de deficiência necessitar de atendimento clínico 

em mais de uma especialidade existente no local, este será feito sequencialmente no mesmo 

turno de atendimento, evitando-lhe as dificuldades de deslocamento. 

 

Art. 2º O descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei por parte dos dirigentes dos 

serviços, dos profissionais de saúde e seus auxiliares, nos estabelecimentos públicos 

estaduais, será considerado como infração disciplinar, sujeitando os agentes às cominações 

previstas em seu regime jurídico, e, por parte dos profissionais dos estabelecimentos 

integrados ao SUS ou sujeitos à fiscalização do Estado, à representação nos órgãos 

responsáveis pela defesa e proteção do deficiente, em consonância com a Política Nacional de 

Integração da pessoa com deficiência, a fim de tomar as providências cabíveis. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões,  29 de  janeiro de 2020. 
 

 

 

TORINO MARQUES 

Deputado Estadual 

PSL 
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JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Projeto de Lei tem por finalidade assegurar a aplicação, no âmbito do Estado, das 

diretrizes da Política nacional de integração da pessoa com deficiência. É, também, uma 

forma de amenizar a angústia e dor das pessoas com deficiência e seus familiares na busca 

cotidiana de atenção à saúde. 

 

O ordenamento jurídico pátrio tem buscado compensar juridicamente a desigualdade de fato 

enfrentada por aqueles que possuem deficiência, igualando-os em oportunidades às demais 

pessoas e assegurando-lhes acesso à saúde, à educação, à habilitação ou reabilitação 

profissional, ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer. As principais regras 

sobre a política nacional de integração da pessoa com deficiência foram estabelecidas pela Lei 

n.º 7.853/89, regulamentada pelo Decreto n.º 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999. Vejamos 

como dispõe o artigo 9º: 

 

“Art. 9º A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às 

pessoas portadoras de deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que 

lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais e 

sociais, bem como sua completa integração social.” 

 

Um dos corolários apresentados quando da edição da Política Nacional de Integração da 

Pessoa com Deficiência foi justamente tratamento prioritário e adequado, além de outras 

medidas definidas em lei. A pessoa com deficiência, além da assistência integral à saúde, deve 

ter seu atendimento priorizado e facilitado em detrimento das regras de marcação e consulta 

ou agendamento prévios. Não pode o estado ser omisso quanto a isto. 

 

Apesar de haver há duas décadas tais premissas, ainda hoje o nosso estado não possui este 

tipo de prioridade que é garantida por Lei. 

 

Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 

presente Projeto e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 
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