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Câmara Municipal de Roseira

PROJETO DE LEI N° 11 DE 31 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a divulgação dos direitos da 

pessoa com neoplasia maligna (câncer) e 

sobre a obrigatoriedade de atendimento 

preferencial às pessoas em tratamento.

Art. 1o Fica instituída, no âmbito do município de Roseira, a divulgação dos 

direitos das pessoas com neoplasia maligna (câncer) e tornam obrigatório o 

atendimento preferencial às pessoas em tratamento.

Art. 2o Todos os estabelecimentos comerciais de serviço ou simiiares, instaiados 

no município de Roseira, darão atendimento preferencial e prioritário às pessoas 

em tratamento de neoplasia maligna.

Art. 3o A divulgação de que trata os artigos anteriores deverão ser feitas em todos 

os meios de comunicação à disposição do serviço púbiico, principaimente por 

meio dos meios digitais, como rede sociais, sites da Prefeitura Municipal e 

Câmara Municipal e, ainda, por meio de palestras, divulgações impressas, de 

modo a facilitar o acesso e a visibilidade ao público.

P cuáyra íu  ÚfiiCO: A  dfvU iyâçãO  a qUe se  re fe re  u a u . 1”  u u iu e ia , nu m in im u , 

informações a respeito dos seguintes direitos da pessoa com neoplasia maligna.

I -  aposentadoria por invalidez;

II -  auxílio-doença;

III -  isenção de Imposto de Renda -  IR, relativo aos rendimentos de

aposentadoria, reforma e pensão, inciusive as ouiii m̂ciuci iia^oes, paia 

segurados do Instituto Nacional do Seguro Social -  INSS;

IV -  isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e intermunicipal e 

de Comunicação -  ICMS, na aquisição de veículos automotores adaptados;

v — isenção de iíTí|ju&uj suuic a riuqiieuaue uc vciwius aauiuiiiuiuics — irvn ,

na aquisição de veículos automotores adaptados;
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VI -  Isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados -  IPI, na aquisição de 

veículos automotores adaptados;

VII -  isenção de Imposto sobre Operações Financeiras -  IOF, na aquisição de 

veículos automotores adaptados;

VIII -  quitação de financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro de 

Habitação;

IX -  saque integral junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -  FGTS;

X -  saque junto ao Programa de Integração Social/ Programa de Formação do 

Património do Serviço Público -  PIS/PASEP;

XI -  cirurgia plástica reparadora da mama;

XII -  concessão de renda mensal vitalícia;

XIII -  andamento processual prioritário no Poder Judiciário;

XIV -  preferência junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor -  SAC;

XV -  fornecimento de remédios pelo Sistema Único de Saúde -  SUS;

a v i  — Dciiciiuiu uc rieaidÇdu v̂ uiiunudUd ( L w r v o j .

Art. 4o O Executivo regulamentará esta lei no que couber.

Art. 5o As despesas para a execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias.

Art. 6o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 31 de agosto de 2022.

< /

Vereador AdriáooJ/eão Santana 

Autor do Projeto de Lei
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JUSTIFICATIVA

Câmara Municipal de Roseira

O objetivo do projeto de lei é promover a divulgação dos vários direitos 

que a pessoa com câncer (neoplasia maligna) tem, mas que estão espalhados 

em várias legislações. A maioria das pessoas que enfrentam a doença 

desconhecem os seus direitos. O Brasil registra 625 mil novos casos de câncer 

por ano, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), órgão auxiliar do 

Ministério da Saúde no desenvolvimento e na coordenação das ações integradas 

para a prevenção e o controle do câncer no Brasil.

Boa parte dos pacientes com câncer desconhece a amplitude dos direitos 

assegurados por lei para facilitar tratamentos, custeio de medicamentos e 

despesas provenientes da doença. Saque do FGTS, do PIS/Pasep e auxílio- 

doença, por exemplo, são os mais conhecidos, porém, há diversos outros 

recursos facilitadores que podem ser acessados.

Os principais direitos sociais do paciente com câncer são: aposentadoria 

por invalidez; auxílio-doença; isenção de Imposto de Renda na aposentadoria; 

isenção de ICMS e IPI na compra de veículos adaptados e de IPVA para veículos 

adaptados; quitação de financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro de 

Habitação; saque do FGTS e do PIS; Benefício de Prestação Continuada 

(LOAS); e cirurgia plástica reparadora de mamas.

Recentemente, dois projetos de lei foram aprovados na Câmara Federal 

para atender aos pacientes com câncer e garantir seus direitos: O que reduz as

exigências para que os planos de saúde sejam obrigados a custear tratamentos

orais contra o câncer (os medicamentos orais de combate ao câncer 

representam atualmente mais de 70% das alternativas de tratamento para a 

doença) e o Estatuto da Pessoa com Câncer, que lista, dentre os direitos 

fundamentais da pessoa com câncer, a obtenção de diagnóstico precoce, o

acesso a tratamento universal, equânime e adequado e a iniormaçoes 

transparentes e objetivas sobre a doença e o tratamento. O paciente deverá ter 

direito, ainda, à assistência social e jurídica e à prioridade de atendimento.
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Os pacientes e suas famílias, muitas vezes, acabam não indo atrás dos 

seus direitos, tamanha a fragilidade que a doença causa em todos. O paciente 

bem orientado tem condições de ir em busca da totalidade do que a lei lhe 

concede, de forma a garantir uma melhor qualidade de vida e melhores 

condições de tratamento. A legislação progrediu muito nesse sentido, mas 

muitas dessas conquistas importantes são desconhecidas desses pacientes.

Esses direitos devem ser divulgados de forma ampla, pois podem auxiliar 

na diminuição dos gastos com o tratamento e amenizar todos os problemas 

emocionais causados pela doença, impactando no tratamento do paciente.

Este projeto leva em consideração a preocupação do Nobre Vereador 

Professor Adriano com o tema.

Diante do exposto, submeto o presente Projeto de Lei à elevada 

apreciação dos Senhores Vereadores, solicitando sua apreciação e aprovação.

Plenário vereador João Caltabiano, 31 de agosto de 2022.

Autor do Projeto de Lei
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