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LEI Nº 3.600 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 

EMENTA: Institui a Carteira de 
Identificação às pessoas com câncer no 
Município de Petrolina. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituída a carteira de identificação ás pessoas com câncer, destinada a 
conferir identificação à pessoa acometida por neoplasia maligna. 

Art. 2º - À pessoa diagnosticada com neoplasia maligna terá direito à assistência social e 
prioridade no atendimento. 

81º Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com câncer aquela que tenha o regular 
diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico devidamente inscrito no 
conselho profissional, acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos 
complementares necessários para a correta caracterização da doença. 

82º Entende-se por direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, as seguintes 
garantias concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas 
as normas que garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com 
deficiência: 

| - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves e outras 
prioridades legais; 

Il - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população, respeitada a precedência dos casos mais graves e de outras 
prioridades legais; 

HI - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
relativas à prevenção e ao tratamento da doença; 

IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos 

Art. 3º - A carteira de identificação de portador de doença grave será expedida sem 
qualquer ônus ao requerente. 

81º A carteira de identificação de portador de doença grave terá validade de 05 (cinco) 
anos, devendo ser revalidada com o mesmo número. 

82º A carteira de identificação conterá obrigatoriamente os seguintes dados: 

| - nome completo; 
H - data de emissão e sua validade; 
HI - CPF do requerente; 
IV - número desta lei. 

o 
T 
a 
e 

o 
a 

É 
> 

Oo 

E 
x 
o 
= 
< 

2 
E 
o 

5 
o 
q 
an 
u 
o. o 
o 
o 

o 
O 
q 
E 
q 
< Pa

ra
 
ve
ri
fi
ca
r 

a 
va

li
da

de
 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 
ac

es
se

 
ht

tp
s:

//
pe

tr
ol

in
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
ri

fi
ca

ca
o/

E6
55

-4
40

4-
69

05
-9

77
1 

é 
in
fo
rm
e 

o 
có

di
go

 
E6
55
-4
40

4-
69

05
-9

77
1 

 



  

Sé mm os 

he 

sap   
:'*&>| PETROLINA ESA Se q PREFEITURA       

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, definindo os melhores critérios 
dentro de sua gestão para a forma de requerimento e disponibilização da carteira de 
identificação. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. 

Autor: Josivaldo Barros, subscrito por César Durando. 

Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 2022. 

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO 
Prefeito Municipal 
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ATO DE SANÇÃO Nº 1.700/2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições 
legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município,e considerando o 
atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

1) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Institui a Carteira de 
Identificação às pessoas com câncer no Município de Petrolina”. Tombada sob 
nº 3.600, de 26 de dezembro de 2022, publique-se, nos termos e na forma da lei. 

Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 2022. 

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 097/2022 —- REDAÇÃO FINAL 

Ementa: "Institui a Carteira de 
Identificação às pessoas com câncer no 
Município de Petrolina." 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprovou e o Senhor Prefeito sanciona a 
seguinte lei: 

Art. 1º Fica instituída a carteira de identificação ás pessoas com câncer, destinada a conferir 
identificação à pessoa acometida por neoplasia maligna. 

Art. 2º A pessoa diagnosticada com neoplasia maligna terá direito à assistência social e 
prioridade no atendimento. 

$1º Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com câncer aquela que tenha o regular 
diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico devidamente inscrito no conselho 
profissional, acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos complementares necessários 
para a correta caracterização da doença. 

82º Entende-se por direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, as seguintes garantias 
concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas as normas que 
garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência: 

I - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves e outras prioridades 
legais; 

II - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população, respeitada a precedência dos casos mais graves e de outras prioridades legais; 

II - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de informações relativas à 
prevenção e ao tratamento da doença; 

IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos 

Art. 3º A carteira de identificação de portador de doença grave será expedida sem qualquer 
ônus ao requerente. 

$1º A carteira de identificação de portador de doença grave terá validade de 05 (cinco) anos, 
devendo ser revalidada com o mesmo número. 

82º A carteira de identificação conterá obrigatoriamente os seguintes dados: 
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Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, definindo os melhores critérios dentro 
de sua gestão para a forma de requerimento e disponibilização da carteira de identificação. 

Art. Sº Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. 

  
3º Vice-Presidente 

L 

RODRIGÔ TE COELHO DE A. ARAÚJO 
1º Secretário 

GA NO PIRES D VA 
3º Secretário 
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GABINETE DO VEREADOR JOSIVALDO BARROS 
  

PROJETO DE LEINº 097/2022 — 19/08/2022 
Autor: Josivaldo Barros, subscrito por César Durando. 

DB APRO ADO Ementa: "Institui a Carteira de 
votação Identificação às pessoas com Câncer no 
Data: CICS 2h Município de Petrolina." 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito sanciona a 
seguinte lei: 

  

      

Art. 1º Fica instituída a carteira de identificação ás pessoas com câncer, destinada a 
conferir identificação à pessoa acometida por neoplasia maligna. 

Art. 2º A pessoa diagnosticada com neoplasia maligna terá direito à assistência social e 
prioridade no atendimento. 

$1º Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com câncer aquela que tenha o regular 
diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico devidamente inscrito no 
conselho profissional, acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos complementares 
necessários para a correta caracterização da doença. 

$2º Entende-se por direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, as seguintes 
garantias concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas as 
normas que garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com 
deficiência: 

I - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves e outras 
prioridades legais; 

H - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população, respeitada a precedência dos casos mais graves e de outras 
prioridades legais; 

II - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
relativas à prevenção e ao tratamento da doença; 

IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos 

Art. 3º A carteira de identificação de portador de doença grave será expedida sem qualquer 
ônus ao requerente. 

$1º A carteira de identificação de portador de doença grave terá validade de 05 (cinco) 
anos, devendo ser revalidada com o mesmo número. 

  

Praça Santos Dumont, S/N — Centro. Petrolina-PE. CEP 56304-200 Tel: (087) 3866-1534 — Fone/Zap: (87) 98816-6604 E-mail: 

vereadorjosivaldobarrosQhotmail.com
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GABINETE DO VEREADOR JOSIVALDO BARROS 

$2º A carteira de identificação conterá obrigatoriamente os seguintes dados: 

I - nome completo; 

II - data de emissão e sua validade; 

HI - CPF do requerente; 
IV - número desta lei. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, definindo os melhores critérios 
dentro de sua gestão para a forma de requerimento e disponibilização da carteira de 
identificação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

O Vereador Josivaldo Barros, integrante da bancada do PSC com assento nesta Casa 

Legislativa, vem apresentar para deliberação plenária o presente Projeto de Lei que Institui a 
Carteira de Identificação às pessoas com Câncer no Município de Petrolina. 

O presente projeto trata da criação de carteira para facilitar a identificação de pessoas com 
câncer, assegurando seus direitos, inclusive o atendimento preferencial, já que muitas das 
neoplasias malignas não são fáceis de ser identificadas. 

Atualmente as pessoas com câncer tem vários direitos, tais como: Saque do FGTS e 
PIS/PASEP, Isenção de Imposto de Renda na aposentadoria, Direito a Lei dos 60 dias, que 
prevê que o SUS deve oferecer o tratamento necessário para o paciente com o prazo de até 60 
dias após o diagnóstico. 

Acontece que, muitas das neoplasias malignas não são visíveis e tem dificultado a identificação 
do cidadão com câncer ao fazer valer algum de seus direitos. 

Como por exemplo, no momento da renovação da carteira de motorista, algumas clínicas e 
médicos terceirizados pelo Detran não estão preparados para atender mulheres que passaram 
pelo tratamento do câncer de mama há alguns anos, tratando com indiferença e em alguns 
casos pedindo para retirar a blusa e mostrar as cicatrizes da cirurgia. Em outras situações, como 

conseguir o direito a meia entrada ou alguns descontos em alguns serviços, os pacientes 
precisam andar sempre com vários documentos em mãos, como laudos médicos e exames. 

A carteira, além de auxiliar a satisfação dos direitos, facilitará o mapeamento pela secretaria 

responsável dos portadores das patologias informadas no momento do requerimento. Portanto, 
o presente projeto pretende garantir e tornar mais fácil a identificação dos portadores de câncer, 

bem como na questão social que envolve os portadores da referida doença. 

  

Praça Santos Dumont, S/N — Centro. Petrolina-PE. CEP 56304-200 Tel: (087) 3866-1534 — Fone/Zap: (87) 98816-6604 E-mail: 

vereadorjosivaldobarrosQWhotmail.com
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Casa Vereador Plínio Amorim 

GABINETE DO VEREADOR JOSIVALDO BARROS 

Assim, não havendo vedação constitucional, e considerando os dispositivos legais e 
regimentais acima destacados, entendo ser legítima a iniciativa parlamentar para propor o 
Projeto de Lei. 

Diante de todo o exposto, considerando a importância do projeto ora proposto, conto com o 
apoio e voto favorável dos nobres pares para a aprovação deste. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2022 

  

    Praça Santos Dumont, S/N — Centro. Petrolina-PE. CEP 56304-200 Tel: (087) 3866-1534 — Fone/Zap: (87) 98816-6604 E-mail: 
vereadorjosivaldobarrosQWhotmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA. 
Casa Vereador Plínio Amorim 

Ref.: Projeto de Lei nº 097, de 19 de agosto de 2022 (Autor: Josivaldo Barros) 

Interessado: Departamento de Processo Legislativo da Câmara Municipal de 
Petrolina-PE 

Parecer jurídico nº 146/2022-PL. 

EMENTA: INSTITUI A CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO ÀS PESSOAS COM 
CÂNCER NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA. DIREITOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. 
SUGESTÕES E POSSIBILIDADE DE 
TRAMITAÇÃO. 

1) DO RELATÓRIO 

Por meio do Projeto de Lei nº 097, de 19 de agosto de 2022, busca-se 
instituir “Carteira de Identificação às Pessoas com Câncer, destinada a conferir direito à 
assistência social e prioridade no atendimento”, cuja autoria é do Excelentíssimo 
Vereador Josivaldo Barros, com o seguinte conteúdo: 

Art, 1º Fica instituída a carteira de identificação às pessoas com câncer, 
destinada a conferir identificação à pessoa acometida por neoplasia 
maligna, 

Art. 2º A pessoa diagnosticada com neoplasia maligna é legalmente 
considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos, com direito à 
assistência social e prioridade no atendimento. 

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 

Internet: petrolina. pe leg.br 
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Casa Vereador Plínio Amorim 

Art. 3º A carteira de identificação de portador de doença grave será 
expedida sem qualquer ônus ao requerente. 

81º A carteira de identificação de portador de doença grave terá validade 
de 05 (cinco) anos, devendo ser revalidada com o mesmo número. 

82º A carteira de identificação conterá obrigatoriamente os seguintes 
dados: 

1 - nome completo; 

IH - data de emissão e sua validade; 

HI - CPF do requerente; 

IV - número desta lei. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, definindo os 
melhores critérios dentro de sua gestão para a forma de requerimento e 
disponibilização da carteira de identificação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. 

Em apertada síntese, justificou que a proposição busca criar a Carteira de 
Identificação de pessoas diagnosticada com câncer para assegurar direitos 
assistenciais e atendimentos prioritários, inclusive o atendimento preferencial, 

dada a gravidade das neoplasias malignas. Citou direitos já assegurados. 

Solicitou o apoio dos Nobres Pares para ver a aprovação da proposição. 
E a síntese. 

2) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1.) Do Parecer Jurídico - Nota Explicativa 

A Procuradoria, nos procedimentos e pareceres, que, regimentalmente, 

são-lhe submetidos, conforme inciso I, 81º, art. 59, do Regimento Interno desta 

Câmara Legislativa, ampara sua manifestação técnica na legislação, doutrina e 
jurisprudência dos Tribunais pátrios. 

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 

Internet: petrolina peer br
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Ademais, a presente opinião jurídica não tem força vinculante, podendo 
seus fundamentos serem utilizados ou não, por não ser ato administrativo, 

conforme o STF (MS nº 24.584-1/DF. Rel.: Min. Marco Aurélio de Mello). 

2.2.) Da Legislação Aplicável 

2.2.1.) Da Iniciativa, Competência e Adequação 

A análise da constitucionalidade e legalidade de projeto de lei passa pela 
observação da legitimidade para apresentar a proposição, no que se refere ao 
seu aspecto formal e material. 

Com isso, para fins de regularidade na elaboração das proposições 
legislativas, a análise da inciativa deve ser feita sob dois aspectos essenciais: 

a) o aspecto formal, que se constitui de análise de iniciativa e 
competência para elaboração das leis; e 

b) o aspecto material, que é a relação de compatibilidade de 
conteúdo da proposição e matéria constitucional e legal. 

Sobre o aspecto formal, a iniciativa para deflagrar o processo é 
classificada em comum (simples), concorrente ou reservada (privativa). A 
seguir. 

2.2.2.) Da Carteira de Identificação da Pessoa Diagnosticada com Neoplasia 
Maligna 

No caso, observa-se que a proposição tem a finalidade primordial de 
facilitar o acesso de direitos a pessoas com câncer. 

Dentre seus dispositivos, alguns guardam pertinência com leis que 

tratam do sistema de saúde e assistência social; outros, contudo, apresentam 

duvidosa constitucionalidade, conforme passa-se a verificá-los. 

Inicialmente, o art. 1º da proposição institui a carteira de identificação da 
pessoa com câncer. Trata-se de política pública de acesso a direitos essenciais. 

Leme 

4 A 

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 
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Em que pese a implementação de tal política gere despesas para o Poder 
Público, mostra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte 

(tema 917), por meio do qual, ao legislar gerando despesas, o parlamentar não 
pode criar atribuições para o Poder Executivo. Vejamos a ementa do julgado: 

Tema 917 - Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a 
obrigatoriedade de instalação de câmaras de segurança em escolas 

municipais e cercanias. Não usurpa competência privativa do Chefe do 
Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da 
sua estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de 
seus servidores (art. 61, 81º, IL, “a”, “c” e “e”, da Constituição Federal). 

Cotejando a proposição com o Tema 917, conclui-se que a finalidade 
primordial daquela é assegurar melhor acesso aos serviços públicos por parte 
de pessoas com câncer, conferindo densidade normativa à dignidade humana. 

Nesse contexto, o projeto de lei em estudo, ainda que gere despesa com a 

confecção das carteirinhas, por si só, não significa que o legislador esteja 
querendo “tratar da estrutura, atribuição de órgãos ou regime jurídico de 
servidores públicos”, mas sim conferir primordialmente direitos fundamentais 
a tais pessoas, que, no caso, é a promoção da vida digna (art. 3º, III, CR/1988). 

No âmbito infraconstitucional, foi instituída a Lei Federal nº 14.238, de 19 

de novembro de 2021 (Estatuto da Pessoa com Câncer), prevendo direitos 
essenciais a vida de tais pessoas, notadamente os de prioridades. Vejamos 

alguns artigos essenciais: 

Art. 1º Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado a assegurar e 

a promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com 
vistas a garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social, 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Art. 4º São direitos fundamentais da pessoa com câncer: 

I - obtenção de diagnóstico precoce; 

II - acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo; 

À; 

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 
Internet: petrolina.pe.leg.br
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HI - acesso a informações transparentes e objetivas relativas à doença e ao 
seu tratamento; 

IV - assistência social e jurídica; 

V-prioridade; 

VI - proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico; 

VII - presença de acompanhante durante o atendimento e o período de 
tratamento; 

VIII - acolhimento, preferencialmente, por sua própria família, em 
detrimento de abrigo ou de instituição de longa permanência, exceto da 
que careça de condições de manutenção da própria sobrevivência; 

IX - tratamento domiciliar priorizado; 

X - atendimento educacional em classe hospitalar ou regime domiciliar, 
conforme interesse da pessoa com câncer e de sua família, nos termos do 
respectivo sistema de ensino. 

8 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com câncer aquela que 
tenha o regular diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico 
devidamente inscrito no conselho profissional, acompanhado pelos laudos 
e exames diagnósticos complementares necessários para a correta 
caracterização da doença. 

S 2º Entende-se por direito à prioridade, previsto no inciso V do caput 
deste artigo, as seguintes garantias concedidas à pessoa com câncer 
clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas as normas que 
garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas 
com deficiência: 

I - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves 
e outras prioridades legais; 

II - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população, respeitada a precedência dos casos 
mais graves e de outras prioridades legais; 

HI - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de 
informações relativas à prevenção e ao tratamento da doença; 

IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos. 

[...] 
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Art. 8º O direito à assistência social, previsto no inciso IV do caput do 
art. 4º desta Lei, será prestado de forma articulada e com base nos 
princípios e diretrizes previstos na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), de forma harmonizada com as 
demais políticas sociais, observadas as demais normas pertinentes. 

  

Dessa forma, proposição converge com o Estatuto da Pessoa com Câncer 

(Lei Federal nº 14.238/2021), sendo de interesse local a criação da carteira para 

pessoas com câncer, em âmbito municipal (Art. 30, | CREB/1988). 

2.2.3.) Da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (Ciptea) 

Do quanto já exposto sobre a intenção do parlamentar, situação 

semelhante - criação de carteira de identificação -, tem precisão na Lei Federal nº 
12.764/2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o 83º do art. 98 da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Sobre a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro 
autista, vejamos seus principais artigos: 

Art. 3º-A, É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, 
pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços 
públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência 
social. (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020)   

81º A Ciptea será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

mediante requerimento, acompanhado de relatório médico, com indicação 
do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID), e deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020) 
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I - nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da 

carteira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de 

telefone do identificado; Ancluído pela Lei nº 13.977, de 2020) 
  

HW - fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) 
centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado; 

(Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020)   

HI - nome completo, documento de identificação, endereço residencial, 
telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador; (Incluído 
pela Lei nº 13.977, de 2020) 
  

IV - identificação da unidade da Federação e do órgão expedidor e assinatura do 
dirigente responsável. (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020)   

8 2º Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista seja 
imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência, 
residente fronteiriço ou solicitante de refúgio, deverá ser apresentada a 
Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), a Carteira de Registro 

Nacional Migratório (CRNM) ou o Documento Provisório de Registro 

Nacional Migratório (DPRNM), com validade em todo o território 

nacional. (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020) 
  

83º A Ciptea terá validade de 5 (cinco) anos, devendo ser mantidos 

atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada 
com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com 
transtorno do espectro autista em todo o território nacional. (Incluído 
pela Lei nº 13.977, de 2020) 
  

$ 4º Até que seja implementado o disposto no caput deste artigo, os 
órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista deverão trabalhar 
em conjunto com os respectivos responsáveis pela emissão de documentos 
de identificação, para que sejam incluídas as necessárias informações 
sobre o transtorno do espectro autista no Registro Geral (RG) ou, se 
estrangeiro, na Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou na 
Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), válidos em todo o território 

nacional. (Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020) 

À. 
gm 
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Dessa forma, observa-se que a proposição persegue a mesma linha de 
proteção em favor de pessoas que efetivamente necessitam de atenção e 

atendimento especial e prioritário, por parte do Poder Público, sendo a criação 
da carteira das pessoas portadoras de câncer uma medida em sintonia com a 
legislação acima. 

2.2.2.) Das Sugestões ao Projeto de Lei nº 097/22 

a) Da Supressão da 1º parte, do Art. 2º, da referida Proposição 

Em âmbito federal, a Lei Federal nº 13.146, de 6 de junho de 2015, 

representa importante março legal de inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), com dispositivos conceituais, objetivos, 

princípios, dentre outros direitos. 

Nessa senda, para fins de conceituação /enquadramento da pessoa com 
deficiência, o art. 2º da referida Lei prevê requisitos para configuração das 

pessoas com deficiências, ao dizer que a pessoa com deficiência deve ter 
impedimento de longo prazo, elencando diversas naturezas, podendo inclusive 

ser submetida a avaliação biopsicossocial, por equipe multiprofissional e 
indisciplinar, nos seguintes termos: 

  

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

8 1º À avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e 
considerará: (Vigência) (Vide Decreto nº 11.063, de 2022) 

I- os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

IH - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

HI - a limitação no desempenho de atividades; e 
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-IV-a restrição de participação. 

Quanto à proposição, o seu art. 2º estendeu à pessoa com câncer, o 

reconhecimento de pessoa com deficiência, o que não nos parece 

adequado /compatível, haja vista existirem requisitos para tal configuração da 

Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Vejamos o citado art. 2º da proposição em estudo: 

Art. 2º À pessoa diagnosticada com neoplasia maligna é legalmente 

considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos, com direito à 

assistência social e prioridade no atendimento. 

Dessa forma, em que pese a gravidade da doença, não nos parece 

adequado a uma lei local atribuir à pessoa diagnosticada com câncer, o 

enguadramento de doença de pessoa com deficiência para todos os efeitos, o que pode 

gerar, inclusive, insegurança jurídica de não reconhecimento de tal especialidade, em 

relação à legislação federal. 

Assim, sugere-se a supressão da 1º parte, do art. 2º, da proposição. 

b) Da Sugestão de Retificação do Art. 2º, Projeto de Lei nº 097/22; cumulada 

com o Acréscimo de dispositivos equivalentes aos 8 1º e $ 2º, ambos do art. 

4º, da Lei Federal nº 14.238/2021. 

No que se refere aos direitos de assistência social e prioridade no 

atendimento, sugere-se adequação da redação (meramente ilustrativa): 

Art. 2º À pessoa diagnosticada com neoplasia maligna terá direito à 

assistência social e prioridade no atendimento. 

$ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com câncer aquela que 
tenha o regular diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico 
devidamente inscrito no conselho profissional, acompanhado pelos laudos 
e exames diagnósticos complementares necessários para a correta 
caracterização da doença. 

' 
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$ 2º Entende-se por direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, as 
seguintes garantias concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, 
respeitadas e conciliadas as normas que garantem o mesmo direito aos 
idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência: 

1- assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves 
e outras prioridades legais; 

H - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população, respeitada a precedência dos casos 
mais graves e de outras prioridades legais; 

HJ - prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação de 
informações relativas à prevenção e ao tratamento da doença; 

IV - prioridade na tramitação dos processos administrativos. 

HI - DAS CONCLUSÕES 

Expendidas tais considerações, observadas as sugestões acima (a 
supressão da 1º parte, do Artigo 2º; a retificação do Artigo 2º; e a inclusão das 
prioridades equivalentes aos 8 1º e & 2º, ambos do art. 4º, da Lei Federal nº 
14.238/2021), a conclusão é de possibilidade de tramitação. 

S.m,;., este é o parecer que submeto à criteriosa apreciação de Vossa 
Senhoria e de Suas Excelências, os vereadores. 

Petrolina/PE, 05 de dezembro de 2022. 

Adonis nd Eee: 

Mat. 2053 
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PARECER DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER 

PROJETO DE LEINº 097/2022 - PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: INSTITUI A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ÀS PESSOAS COM 
CANCER NO MUNICIPIO DE PETROLINA. | 

AUTOR: JOSIVALDO BARROS < Coser Dune do 
RELATOR: RUY WANDERLEY G. DE SÁ 
CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL. 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Poder Legislativo, o qual institui a Carteira de 
Identificação às pessoas com Câncer no Município de Petrolina, é constitucional e legal 
na forma da Lei Orgânica Municipal e demais leis atinentes à espécie, bem como está de 

acordo com os preceitos constitucionais e atende as técnicas redacionais e legislativas. 

Foi exarado Parecer Constitucional do Setor Jurídico da Câmara Municipal. 

Procurador Legislativo — Adonis Pereira Bispo Júnior. 

Il —- QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

Face a legalidade e a constitucionalidade do projeto em tela, a relatoria vota pela 

tramitação regular da matéria. 

III- VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 

relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022. 

    
VER. ZENILDO NUNES/DA SILVA — SECRETÁRIO 

erf



PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER 

PROJETO DE LEI Nº 097/2022 — PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: INSTITUI A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ÀS PESSOAS COM 
CANCER NO MUNICÍPIO DE PETROLINA. 

AUTOR: JOSIVALDO BARROS < 2507 Duxonde> 
RELATOR: ZENILDO NUNES DA SILVA. 
CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Poder Legislativo, trata da criação de carteira para 
facilitar a identificação de pessoas com câncer, assegurando seus direitos, inclusive o 
atendimento preferencial, já que muitas das neoplasias malignas não são fáceis de ser 
identificadas. A carteira facilitará também o mapeamento pela secretaria responsável dos 
portadores das patologias informadas no momento do requerimento 

IH —- QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

O projeto em análise preenche os requisitos do Regimento Interno, bem como está de 

acordo com a legislação aplicável a espécie, e atende no mérito a finalidade da proposição. 
Face ao exposto o relator vota pela aprovação regular da matéria. Este é o Parecer. 

HI - VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 

relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022. 

VER. 
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VER. ZENILDO Neles DA SILVA — RELATOR 

ER , 
VER. MAR TA? Dao — SECRETÁRIO 
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