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Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as) 

 
 

 
 

                 PROJETO DE LEI N°.  
 

DISPÕE SOBRE PUBLICIDADE DE FUNCIONAMENTO E 
ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO.  

 
 

O Prefeito Municipal faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei: 

 
Art. 1º. Fica estabelecido que todas as unidades de 

saúde deste Município de São Carlos deverão afixar, em suas portas de acesso, 
em lugar de destaque e visível ao público, relação dos médicos que prestam 
atendimento nos locais, além do horário de funcionamento das unidades.  

 
Art. 2º. Na relação objeto do artigo anterior deverá 

constar: nome completo do médico, número de sua inscrição no CRM, 
especialidade do profissional, dias de atendimento, horário inicial e final de seu 
expediente. 

 
Art. 3º - O Município de São Carlos, junto à Secretaria 

Municipal de Saúde e as entidades conveniadas da área da saúde, 
disponibilizarão em suas respectivas páginas na internet, a relação com os 
endereços de suas entidades de saúde que prestam serviços clínicos e 
ambulatoriais com o nome, especialidade e horários dos plantões de seus 
médicos, bem como os respectivos números telefônicos para contato, 
informações e/ou reclamações.  

 
Art. 4º - O Poder Executivo poderá divulgar também 

um número de telefone e um e-mail para contato com a Prefeitura, para que 
qualquer munícipe possa efetuar reclamações ou denuncias ao analisar as 
informações divulgadas e encontrar qualquer irregularidade, ou então, o não 
cumprimento das disposições do artigo anterior.  

 
Art. 5º - A divulgação deverá ser feita por meio de link, 

criado especialmente para esse fim na página oficial da Prefeitura Municipal na 
internet, e em página oficial criada para a Secretaria Municipal de Saúde.  
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Art. 6º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por 

meio de ato próprio, baixar as demais normas para a execução e cumprimento 
das disposições desta Lei. 

 
Art. 7º. Eventuais despesas com a implantação desse 

serviço correrão por conta das dotações próprias, já constantes do orçamento 
municipal.  

 
Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

ROBERTO MORI RODA 
Vereador – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

Pesquisando sobre o tema, encontrei diversas proposições neste sentido e 

acredito que o presente projeto virá somar de forma muito positiva dentro de nossa 

sociedade, pois visa dar publicidade, sobre as escalas de plantões médicos das Unidades 

de Saúde do Município, da Administração Direta e Indireta ou conveniadas, informando o 

nome do médico e sua especialidade, plano de saúde que atendem e convênios com 

Prefeitura. Isso tentará evitar que médicos plantonistas se ausentem de seus plantões 

em unidades públicas, sem justa causa, retornando antes do término dos plantões 

médicos. 
 
O presente tem ainda por finalidade, proporcionar aos cidadãos beneficiários 

do sistema de saúde municipal um canal de comunicação com o Executivo, 

especialmente no que se refere aos percalços que se apresentam na prestação do 

serviço de saúde pela Administração no dia-a-dia dos munícipes.  
 
Os problemas enfrentados pela população que necessita de atendimento 

médico e laboratorial, sobretudo dos mais carentes, que não dispõem de recursos para 

tratamentos particulares ou para pagar plano de saúde, são inúmeros. De outra parte, o 

fato é que a maioria destes problemas sequer chega ao conhecimento dos agentes 

incumbidos de execução dos serviços públicos de saúde por falta de um meio de 

comunicação entre usuários/pacientes e a Secretaria Municipal de Saúde. Saliente-se 

que a própria Constituição Federal, em seu art. 37, § 3º, inciso I, traz a base legal para 

a criação das Ouvidorias nos mais diversos ramos de prestação de serviço público, ao 

prescrever o seguinte: 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998)I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)III - a disciplina da representação 

contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração 

pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”  

 

O artigo 4° do presente projeto sugere que a Prefeitura crie uma Ouvidoria 

na área da saúde. Sugere, pois o legislativo municipal não pode ordenar ao executivo 

que realize algo dispendioso. Mas é importante registrar que a criação das Ouvidorias 

tem precedentes em vários Estados e Municípios da Federação, tendo sido projetada, 

também, em âmbito nacional pela União, com a aprovação da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde, contendo o Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS, que tem 



 

                          

                                                                                                                                                                                  

                   

 

 
                          São Carlos 

                 Capital do Conhecimento 

Rua 7 de Setembro n.º 2078 – Centro – São Carlos – SP - CEP: 13560-180 

(16) 3362-2009 / 2011 

www.camarasaocarlos.sp.gov.br 

Câmara Municipal de São Carlos 
Vereador ROBERTO MORI RODA – PSDB 

 

 como atribuições propor, coordenar e implantar a Política Nacional de Ouvidoria em 

Saúde e estimular a criação de estrutura descentralizadas destas Ouvidorias.  

Estas Ouvidorias têm como principal objetivo receber, investigar e analisar as 

informações, reclamações, críticas e sugestões encaminhadas pelos munícipes/usuários 

e acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes. A população mais 

carente certamente será a mais beneficiada com o trabalho que será desenvolvido, pois 

o que se percebe, atualmente,são as inúmeras dificuldades encontradas para obtenção 

de um tratamento digno e adequado, que muitas vezes é viável, mas que por deficiência 

do sistema, acaba por colocar em risco a saúde, via de consequência, a vida dos 

cidadãos. Insta esclarecer que as informações fornecidas pelos munícipes e usuários são 

essenciais para detecção dos problemas mais graves na área de saúde, com isso 

aumentando a eficácia das ações governamentais, e ainda, poderá salvaguardar a 

identidade dos pacientes, mantendo sigilo absoluto das informações.  

 

Noutro eixo, esse contato mais próximo permitirá à própria direção do Posto 

de Saúde identificar as deficiências do atendimento, o que proporcionará a possibilidade 

de desenvolvimento de trabalhos e projetos capazes de sanar os vícios hoje existentes 

nesta área. Por fim, é importante consignar que, sob o contexto aqui exposto, a criação 

da Ouvidoria de Saúde, nos termos como propostos, servirá para dar concretude a um 

dos direitos fundamentais assegurado pela Constituição Federal aos cidadãos em geral: 

o direito à saúde.  

 

Com efeito, o direito acima referido não está restrito à simples possibilidade 

de acesso dos cidadãos à saúde, mas também à prestação de um serviço de assistência 

eficaz, o que somente pode ser alcançado com métodos de fiscalização que tenham a 

participação direta da população. E as Ouvidorias de Saúde, têm exatamente essa 

finalidade de fiscalizar a prestação de serviço de saúde, por iniciativa e participação da 

própria população. 

 

Pela sua importância, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação 

desta Lei. 

 

 

 

 

ROBERTO MORI RODA 
Vereador – PSDB 

 

 

 

 

FONTE: 
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/98461de15f
1f1f1c03257b790067aec1?OpenDocument 

 

Justificativa fundamentada em textos como o do Vereador Marcelo Piui do RJ em 

seu projeto de lei n°. 632/13 

 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/98461de15f1f1f1c03257b790067aec1?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/98461de15f1f1f1c03257b790067aec1?OpenDocument

