
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 951/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 951/2019 

 

Dispõe sobre o incentivo à instituição e 

manutenção de casas de passagem destinadas a 

acolher o 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 de 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 01 (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 a 

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

impossibilidade de recebimento de outro incentivo. 

 

Art. 2º Entende-se por cidades que possuam hospitais de referência aquelas com mais de 

60.000 (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. 
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Art. 5º Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo para sua fiel execução. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala de Sessões, 13 de novembro de 2019. 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

 

 

 

Em 21 de novembro de 2019. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR  

 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 784/2019 
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