CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 1.716-A, DE 2020
(Do Sr. Marreca Filho)
Acrescenta o § 1o_A ao art. 3° da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para obrigar a testagem em massa de pacientes sintomáticos;
tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (relatora: DEP. CARMEN ZANOTTO).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- Parecer da relatora
- Parecer da Comissão

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°

, DE 2020

(Do Sr. MARRECA FILHO)

PL n.1716/2020

Apresentação: 08/04/2020 10:51

2

Acrescenta o § 1o_A ao art. 3° da Lei nO
13.979 , de 6 de fevereiro de 2020 , para
obrigar a testagem em massa de pacientes
sintomáticos.

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1° O art. 3° da Lei n? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 ,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 1°-A:
"Art. 3°

.

.. . . . .... ......... .. . . .. . ..... . . .... . .... .... ..... . .. . . .... ... . .... . . .. .. . ...... ... ... . .. . .. .

§ 1°-A Todas as pessoas com sinais ou sintomas
compatíveis com a COVID-19, prioritariamente os grupos
de maior risco a desenvolverem formas graves da
doença, bem como os profissionais de saúde, deverão
realizar testes diagnósticos para essa doença .
................................................................................... (NR)"

JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de lei pretende alterar a da Lei nO 13.979 , de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019 , prevendo o que os especialistas
denominam de testagem em massa de casos suspeitos de coronavirus; que
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Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

nada mais é do que a obrigatoriedade de todas as pessoas com quadro clínico
compatível com a COVID-19 realizarem compulsoriamente o teste para
diag nóstico da doença.
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objetivo é a detecção precoce de casos sintomáticos na

tentativa de bloquear a transmissão interpessoal pelo isolamento dos doentes.
Tal medida já foi adotada com relativo sucesso em outras partes do mundo e
permanece ainda como uma recomendação da Organização Mundial da
Saúde" .

Sabe-se que informação é um dos maiores aliados no combate
às epidemias. No caso da COVID-19 , testagem em massa permite a pessoa
saber seu estado de saúde e assim adotar as medidas preconizadas pelas
autoridades sanitárias, como ser mais diligente na higienização das mãos e na
adoção voluntária do isolamento social absoluto.
O exame deve ser realizado prioritariamente em pessoas
pertencentes a grupos que estatisticamente apresentam maior risco de
desenvolver formas graves da COVID-19 ; sendo que essa obrigatoriedade se
estende aos profissionais de saúde , pois também estes podem também estar
transmitindo o vírus para pessoas que demandam maior proteção.
Assim , certos da importância desta proposição , contamos com
o valioso apoio de meus nobres Pares .

de

Deputadb-MA.H:E~~A

1

de 2020.

FILHO

World Health Organization. (2020). Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19: interim
guidance, 22 March 2020. World Health Organization. https://apps.who.inUiris/handle/10665/331509 .
Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
(Vide Medida Provisória nº 926 de 20 de Março de 2020)
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes
medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por rodovias, portos ou aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com
base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e
deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e
a assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
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fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário
Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos
incisos I e II do caput deste artigo; e
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do
caput deste artigo.
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
.......................................................................................................................................................
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e
operacionalização do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos
contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos.
(Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
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da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas
..........................................................................................................................
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias,
portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
..........................................................................................................................
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando
afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive
as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em
ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador.
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos
termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população." (NR)
"Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei.
..........................................................................................................................
§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido." (NR)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Acrescenta o § 1º-A ao art. 3° da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
obrigar a testagem em massa de pacientes
sintomáticos.
Autor: Deputado MARRECA FILHO
Relatora: Deputada CARMEN ZANOTTO

I - RELATÓRIO
O PL nº 1.716, de 2020, propõe que sejam realizados testes
diagnósticos para a COVID-19 em todas as pessoas com sinais e sintomas
compatíveis com essa doença, prioritariamente os grupos de risco para
desenvolverem formas graves e os profissionais de saúde.
A justificativa do projeto se fundamenta na necessidade de
realizar a testagem em massa de todas as pessoas com sinais e sintomas
compatíveis com a COVID-19, como forma de bloquear sua transmissão.
Trata-se de proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas
comissões (art. 24, II, do RICD), despachado à Comissão de Seguridade Social
e Família (CSSF); à Comissão de Finanças e Tributação (CFT), para análise da
adequação financeira e orçamentária; e à Comissão de Constituição e Justiça e
jurídicos, regimentais e de técnica legislativa (art. 54 do RICD).
Tramita em regime de prioridade (art. 151, II, do RICD).
Não há projetos de lei apensados.
Findo o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
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de Cidadania (CCJC), para análise dos aspectos constitucionais, legais,

II - VOTO DA RELATORA
Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Deputado MARRECA
FILHO pela apresentação deste projeto de lei; pois é uma medida que deve
ainda ser mantida como estratégia de enfrentamento da COVID-19.
Convém

ressaltar

que

quando

da

apresentação
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desta

proposição, o cenário epidemiológico era outro. Hoje, estamos em plena
campanha de vacinação contra o coronavírus, sendo esta a principal
esperança para redução da disseminação e da mortalidade desta doença.
Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde 1, em informe
de 25 de junho de 2021, ainda mantém a recomendação para testagem de
casos suspeitos, considerando-a “crítica” para a prevenção e controle da
doença, ressaltando ainda que ela deve estar inserida em uma política de
saúde pública que garanta o cuidado adequado às pessoas doentes, o
rastreamento dos contatos para interromper as cadeias de transmissão, haver
objetivos claros e se adaptar às mudanças na situação epidemiológica.
Desta forma, entendo que há ainda necessidade de manter a
política de testagem, pois os níveis de transmissão ainda estão elevados em
uma população com cobertura vacinal contra COVID-19 ainda insuficiente.
Face ao exposto, voto pela APROVAÇÃO do PL nº 1.716, de
2020.

de

de 2021.

Deputada CARMEN ZANOTTO
Relatora
2021-8627

1

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Interim guidanece 25 June 2021. Disponível
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III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião
extraordinária realizada hoje, mediante votação ocorrida por processo simbólico,
concluiu pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.716/2020, nos termos do Parecer da
Relatora, Deputada Carmen Zanotto.
Registraram presença à reunião os seguintes membros:
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - Presidente, André Fufuca,
Francisco Jr. e Dra. Soraya Manato - Vice-Presidentes, Adriana Ventura, Alan Rick,
Alexandre Padilha, Aline Gurgel, Carla Dickson, Carmen Zanotto, Célio Silveira, Chico
D'Angelo, Chris Tonietto, Dr. Frederico, Dr. Luiz Ovando, Dr. Zacharias Calil, Dulce
Miranda, Eduardo Barbosa, Eduardo Costa, Flávio Nogueira, Geovania de Sá, Jorge
Solla, Josivaldo Jp, Leandre, Luciano Ducci, Márcio Labre, Mário Heringer, Marx
Beltrão, Miguel Lombardi, Misael Varella, Osmar Terra, Ossesio Silva, Pastor Sargento
Isidório, Pedro Westphalen, Rejane Dias, Ricardo Barros, Robério Monteiro, Roberto
de Lucena, Silvia Cristina, Vivi Reis, Adriano do Baldy, Afonso Hamm, Alcides
Rodrigues, André Janones, Arlindo Chinaglia, Celina Leão, Daniela do Waguinho,
Danilo Cabral, Diego Garcia, Edna Henrique, Emidinho Madeira, Fábio Mitidieri,
Felício Laterça, Flávia Morais, Giovani Cherini, Heitor Schuch, Hiran Gonçalves,
Iracema Portella, Jaqueline Cassol, Jéssica Sales, Jhonatan de Jesus, João Campos, José
Rocha, Lauriete, Liziane Bayer, Lucas Redecker, Luiz Lima, Marco Bertaiolli, Milton
Coelho, Padre João, Paula Belmonte, Professora Dorinha Seabra Rezende, Ricardo
Silva, Roberto Alves e Valmir Assunção.

Deputado DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR.
Presidente

FIM DO DOCUMENTO
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep.
Dr. Luiz Antonio
Jr.
CONFERE
COM OTeixeira
ORIGINAL
AUTENTICADO
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD212069065300
PL 1716-A/2020

9

*CD212069065300*

Sala da Comissão, em 6 de outubro de 2021.

