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PARECER Nº 1151/2006 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 94/06. 
De autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, o presente projeto institui, no âmbito do 
Hospital do Servidor Público Municipal, o Programa de Prevenção e Atenção Integral à Saúde 
da Pessoa Portadora de Hepatite em todas as suas formas, garantindo o controle das ações 
e dos serviços que se fizerem necessários. 
A iniciativa estabelece que caberá ao Poder Executivo, através da regulamentação da 
presente lei, implantar o Programa de Prevenção e Atenção Integral à Saúde da Pessoa 
Portadora de Hepatite em todas as suas formas, em todas suas etapas especificas e mais 
ainda: 
I – elaborar estratégias de divulgação aos servidores públicos, com o objetivo de disseminar 
conhecimentos sobre as formas de hepatite e suas conseqüências e estimular a captação de 
órgãos para transplante; 
II – definir critérios para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento das hepatites virais; 
III – desenvolver periodicamente ações de capacitação técnica para os profissionais de 
saúde, incentivando a boa prática assistencial aos pacientes portadores de infecções pelos 
vírus B e C; 
IV – acompanhar e avaliar as ações e serviços desenvolvidos. 
A propositura estabelece também que as ações programáticas referentes à assistência, 
promoção e prevenção das hepatites virais serão definidas pelo Poder Executivo, juntamente 
com o Hospital do Servidor Público Municipal. Caberá ao Hospital do Servidor Público 
Municipal desenvolver estratégias para ampliar a prevenção e garantir a distribuição gratuita 
aos servidores municipais, dos medicamentos, insumos, materiais de autocontrole e 
autoaplicação de medicações necessárias aos pacientes, além da realização de exames de 
diagnóstico, biópsia hepática, com ênfase às ações de vigilância à hepatite. 
De acordo com a justificativa, a Hepatite é uma doença grave, e há necessidade propiciar ao 
Servidor Público todas as condições para a sua prevenção e tratamento adequado. 
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela legalidade da iniciativa. 
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
Favorável, pelo exposto, o parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 30/08/06. 
Wadih Mutran - Presidente 
Lenice Lemos - Relatora 
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