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CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO~ETl)o~·t ... . .. __,-·u ,~--:·~ 
ESTADO DA BAHIA 

PROJETO DE LEI N° 02, DE 30 DE MARÇO DE 2022 

"Dispõe sobre a Obrigatoriedade de 

divulgação da lista dos médicos 

plantonistas, dos responsáveis pelo plantão 

e dos médicos responsáveis pelo 

atendimento médico eletivo, nos 

estabelecimentos da Rede Pública de Saúde 

e nos que prestem o serviço de Saúde 

Pública de forma terceirizada, no 

Município de Formosa do Rio Preto-Bahia 

e dá outras providências". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, 

por seus representantes no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que em 

conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, leva ao Plenário do Legislativo 

Municipal, para apreciação e posterior aprovação dos Senhores Parlamentares, o seguinte 

Projeto de Lei do Legislativo: 

Art. 1° Toma obrigatória, em hospitais e estabelecimentos de saúde instalados no 

município de Fom1osa do Rio Preto-Bahia, que atendam em regime de Plantão 24 horas pelo 

Sistema Único de Saúde, a divulgação de lista com o nome dos médicos plantonistas 

escalados e do responsável pelo plantão. 

§ 1 o Da lista a que se refere o caput desse artigo, deverão constar os nomes dos 

médicos, as respectivas especialidades, os dias e os horários das escalas do plantão. 
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§ 2° O informativo de que trata esta lei deverá ser implementado através de painel, 

cartaz ou similar, com dimensões que propiciem sua identificação, fixado em local visível e 

de fácil acesso ao público. 

§ 3° Incluem-se no disposto neste artigo os serviços de Pronto Atendimento, de 

Pronto-Socorro, o Atendimento Hospitalar, bem como quaisquer Serviços Terceirizados de 

Plantão Médico de Saúde Pública no Município de Formosa do Rio Preto-Bahia. 

Art. 2° Torna obrigatória, nas Unidad~s Básicas de Saúde (UBS), popularmente 

conhecidas como Postos de Saúde, e nas Unidades de Saúde da Família (USF), a divulgação 

do nome dos médicos das equipes de saúde da família, responsáveis pelo atendimento, 

através de informativo nos moldes descritos nos § 1° e § 2° do artigo anterior. 

Art. 3° - Deverá estar fixado, em local visível no setor de recepção desses 

estabelecimentos de saúde, os números de telefones para denúncia junto ao Conselho 

Municipal de Saúde e à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde. 

Art. 4°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Vereador, 30 de março de 2022. 
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B,.9berto Correia de Andrade 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI No 02, DE MARCO DE 2022 

Considerando que o direito à saúde , está elencado na categoria dos direitos 

fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna, representa um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, sendo considerado pela doutrina e 

legislação uma obrigação do Estado e uma garantia de todo o cidadão. 

Considerando que esse direito está claramente elencado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV. 

Considerando o que menciona o artigo 196 da nossa Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil. 

Certo da atenção e zelo de todos aqui presentes nessa Colenda Câmara com a saúde 

pública em nossa cidade, esperamos em Deus, que o nosso pedido seja agraciado pelo nosso 

Poder Executivo Municipal, desde já agradeço. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de 

estima e consideração. 

Gabinete do Vereador, 30 de março de 2022. 

í / // 
Rd~~_rto <forreia de Andrade 

Vereador 
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