
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.464, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2022. 

PUBLICADO(A) NO JORN~.L 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
No,;t.:t,,:=t.J:-.. de !.~./.Q~~;l.. 

Autoriza o Poder Executive a implantar a 
telemedicina na Rede Municipal de Saude no 
Municipio de Sao Jose dos Campos e da outras 
providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui<;5es legais que lhe sa 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz sabe 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica o Poder Executive autorizado a implantar a telemedicina na Rede Municipal 
de Saude do Municipio de Sao Jose dos Campos nos termos e condi<;5es definidas por esta Lei. 

Art. 22 Para fins desta Lei considera-se telemedicina, entre outros, a transmissao segura 
de conteudo audiovisual e de dados com informa<;5es medicas, por meio de texto, som, imagens ou 
outras formas necessarias para a assistencia, preven<;ao, diagn6stico, tratamento, incluindo prescri<;5e 
e acompanhamento de pacientes, educa<;ao e pesquisa em saude, compreendidas as seguinte 
atividades: 

I - telemonitoramento: monitoramento de parametres de saude ou doen<;a a distancia; 

II - teleorienta<;ao: orienta<;ao e encaminhamento de pacientes a distancia; 

Ill - teletriagem: ato realizado por um medico com avalia<;ao dos sintomas, a distancia 
para defini<;ao e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistencia necessaria ou a u 
especialista; 

IV - teleconsultoria: consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais 
gestores da area da saude, por intermedio de instrumentos de telecomunica<;ao bidirecional - internet 
telefone, aplicativos, etc. 

Art. 32 A telemedicina no Municipio de Sao Jose dos Campos respeitara os princfpios da 
responsabilidade digital, da autonomia, do bern estar, da justi<;a, da etica, da liberdade 
independencia do medico ou responsavel tecnico. 

Art. 42 Ficara a cargo do 6rgao Municipal competente a regulamenta<;ao do 
procedimentos minimos a serem observados para a prescri<;ao de medicamentos no ambito d 
telemedicina. 

Art. 52 Serao considerados atendimentos por telemedicina, entre outros: 
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I - prestac;ao de servic;os medicos, utilizando tecnologias da informac;ao e comunicac;ao 
(TIC), nas situac;oes em que os profissionais da saude ou pacientes estao em locais de diffcil acesso; 

II- a consulta medica remota mediada por tecnologia com medico e paciente localizados 
em diferentes zonas ou bairros do Municipio; 

Ill - a troca de informac;oes e opm1oes entre medicos, com ou sem a presenc;a do 
paciente, para auxilio diagn6stico ou terapeutico, clfnico ou cirurgico; 

IV- o ato medico a distancia, com a transmissao, imagens e dados para emissao de laude 
ou parecer; 

V - a realizac;ao de procedimento cirurgico remote, mediado por tecnologias interativas 
seguras, com medico executor e equipamento rob6tico em espac;os ffsicos distintos; 

VI - a triagem com avaliac;ao dos sintomas, a distancia, para definic;ao e 
encaminhamento do paciente ao tipo adequado de assistencia necessaria ou a especializac;ao aplicada; 

VII - o monitoramento para vigilancia a distancia de parametres de saude e doenc;a, po 
meio de disponibilizac;ao de imagens, sinais e dados de equipamentos ou dispositivos pareados ou 
conectaveis nos pacientes em regime de internac;ao clfnica ou domiciliar, em comunidade terapeutica, 
em instituic;ao de longa permanencia de idosos ou no translado de paciente ate sua chegada ao 
estabelecimento de saude; 

VIII - a orientac;ao realizada por um profissional medico para preenchimento a distancia 
de declarac;ao de saude; 

IX - assessoria mediada por tecnologias remotas entre medicos e gestores, profissionai 
e trabalhadores da area da saude, com a finalidade de esclarecer duvidas sobre procedimentos, ac;oe 
de saude e questoes relativas ao processo de trabalho. 

Art. 62 Sera assegurado ao medico a liberdade e completa independencia na decisao d 
utilizar ou nao a telemedicina, indicando a consulta presencia! sempre que entender necessario. 

Art. 72 0 Municipio podera promover campanhas informativas a fim de esclarecer a 
populac;ao sobre a modalidade de Telemedicina no Sistema Municipal de Saude. 

Art. 82 As despesas com a execuc;ao desta Lei correrao por 
orc;amentarias pr6prias, suplementadas se necessario. 

Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
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Sao Jose dos Campos, 8 de fevereiro de 2022. 

Fe I~ 
Prefeito 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, ao 
oito dias do mes de feverei ro do ana de dais mil e vinte e dais. 

Everto m ·aa Figueira 
Departamento e Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 248/2021, de autoria do Vereador Milton Vieira Filho) 
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