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PROJETO DE LEI
Disp6e sobre a instala§ao de telefone com linh'a dircta
a Ouvidoria da Sadde em todas as unidades de Saade
sob gestao municipal e da outras providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAS  ATRIBul?OES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,      FAZ     SABER      QUE     A     CAMARA      MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE  LEI:

Art.1°   0  Poder  Executivo  Municipal  devefa  disponibilizar

pelo  menos  urn aparelho  telefonico em  cada  Unidade  de  Satlde sob  gestao  municipal  com

linha direta a Ouvidoria da Satlde para que a  populagao possa elaborar,  de forma gratuita e

agil, reclamag6es e sugest6es.

§   1°      Subordinam-se   ao   regime   desta   Lei   todas   as

Unidades  de  Satlde  sob  gestao  municipal,   incluindo-se  as  Unidades  Basicas  de  Sat]de,

Unidades   de    Pronto   Atendimento,    Unidades    Especializadas   Ambulatoriais,    Unidades

Hospitalares,  Centro de  Referencia do  ldoso,  Centro de Atendimento  Psicossocial,  - CAPS,

Servigo de Atendimento  DST/AIDS,  CAPS A/D e outros que fazem  parte da  rede  municipal

de satlde.

§ 2° As unidades de Satlde sob gestao  municipal deverao

afixar, em local visivel, placa informando a sociedade sobre a existencia do servigo.

§ 3° 0 aparelho telefonico devera ser instalado em  local de

facil  acesso  a  populaeao,  preferencialmente  na  recepgao  ou  sala  de  espera  da  respectiva

Unidade de Saude.

mesmohofariodefuncionamentoAd=.c::a:n,::::9:essear:d::SP°n'b''jzad°apopulag;ay
Pafagrafo    i]nico.        A    Ouvidoria    da    Satide    devera

disponibilizar  atendimento  vinte  e  quatro  horas,   nos  casos  de  Unidades  de  Satide  que
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Art.  3° -  Os  procedimentos  previstos  nesta  Lei devem  ser

executados   em   conformidade   com   os    principios   basicos   da   Administragao    Ptiblica,

principalmente no que concerne a transparencia e ao respeito do sigilo de dados.

Pafagrafo  tlnico.   Os entes de  sat]de  previstos  nesta  Lei

deverao gerar numeragao especifica para cada atendimento, de forma que o cidadao possa

acompanhar sua demanda.

Art. 4°  0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo

de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicagao.

Art.  5°   As  despesas  com  a  execugao  desta  Lei  correrao

por conta das dotag6es ongamentarias pr6prias suplementadas se necessario.

Art. 6°  Esta Lei entra em vigor na data da publicaeao.

AUTORES: VEREADORES ARILDO BATISTA, DRA. MARCIA SANTOS E PAULINHO DO

ESPORTE (COMISSAO DE SEGURANCA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA).
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Proieto de Lei -DisD6e sobre a instalacao de telefone com linha direta a Ouvidoria da
Sat]de   em   todas   as   Unidades   de   Sal]de   sob   aesfao   municipal   e   da   outras
Drovidencia§. -Folha 3

JUSTIFICATIVA

0  Projeto de  Lei  aqui apresentado tern  como objetivo criar

urn  canal  direto  da  populagao  com  a  Ouvidoria  da  Satlde,  de  maneira  que  se  possam

denunciar  os  casos  de  falta  de  medicamentos,   ausencia  de  medicos/enfermeiros,   mau

atendimento, falta de aparelhos medicos ou quaisquer outras quest6es que envolvam falhas

na prestagao do servigo de satlde ptlblica nas Unidades de Saude Municipais.

E  de  conhecimento  de  todos  que  a  satlde  publica  passa

por  momentos  dificeis  e  que  tern  assolado  o  cidadao  menos  favorecido.  Alem  disso,  tern

alguns   profissionais   que   se   acham   no   direito   de   maltratar   aquele   que   esta   enfermo,

debilitado,  passando  por  momentos  dificeis  e  o  mesmo  acaba  aceitando  a  truculencia  e

despreparo   de   alguns   profissionais   de   satlde.   Pensando   nisso,   queremos   dar   mais

dignidade  as  pessoas  criando  urn canal  direto  com  a  Ouvidoria  da  Satlde,  onde  o  cidadao

podera manifestar o descontentamento ou ate mesmo elogios ao atendimento.

A  criagao  deste  servi?o   contribui,   inclusive,   para   que   o

Secretario Municipal de Satlde possa tomar ciencia do que vein ocorrendo nas Unidades de

Satlde  da  cidade de Jacarei.  Trata-se  de  implementar  uma  estrutura de  apoio  ao  usuario,

que identifique problemas e acompanhe sua solugao,

0  estimulo  a  transparencia   pdblica  e   urn  dos  objetivos

essenciais  da  moderna  administra?ao.  Essa  implementagao  contribui  para  o fortalecimento

da democracia,  prestigia e desenvolve as  no?6es de cidadania e  incentiva o controle social

sobre  os  atos  da  gestao,  ampliando  o  acesso  do  usurario  ao  processo  de  avaliagao  da
t

Secretaria Municlpal de sadde                                                                                                       ,;£4#

Portanto,  o que se pretende 6 facilitar o acesso do  usuario

e  melhorar  os  procedimentos  de  recebimento  de  reclamag6es  e  solicitag6es,  bern  como

assegurar   que   as   informag6es   recebidas   encontrem   respaldo   na   administragao   das
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Neste  contexto e atendendo  a  necessidade da  populagao,

resta   evidente   a   necessidade  de  aprovagao  deste   projeto  de   lei,   posto  que  os  entes

responsaveis  pela  satlde  da  populagao  devem  estar  constantemente  em  contato  com  os

cidadaos para captar seus anseios e reclamag6es.

Diante de todo o exposto, esperamos que esta propositura

merega o apoio e aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.
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