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PROJETO DE LEI Nº 019 / 2019.                   
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade da relação 
dos médicos plantonistas nas Unidades de saúde do 
Município de Paragominas e dá Saúde e dá outras 
providencias. 

 
 
A vereadora TATIANE HELENA COELHO, no uso de suas atribuições legais, 
apresenta para apreciação do Plenário da CAMARA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS – Estado do Pará, a seguinte proposta de Lei: 
 
Art. 1º - As Unidades de Saúde da Rede Pública no Município de 
Paragominas, de atendimento 24h (vinte quatro horas), ficam obrigadas a dar 
publicidade à relação dos médicos plantonistas. 
 
Parágrafo Único – A relação dos Médicos deverá constar em um quadro de 
avisos, fixado no “hall” de entrada da Unidade de Saúde, em local visível, 
contendo: 
 
Nome completos dos Profissionais, CRM e especialidade; 
Horário de início e termino do Plantão; 
Nome do Diretor responsável pela escala; 
Informações sobre a possível ausência do Plantonista; 
Número de telefone da Ouvidoria da Saúde, com orientações quanto ao 
procedimento para eventual reclamação. 
 
Art. 2º - A relação dos médicos plantonistas deverá ser atualizada a cada troca 
de turno da escala de plantão. 
 
Art. 3º - Em caso de descumprimento da presente lei, poderá o usuário fazer 
eventual reclamação através da ouvidoria da saúde e a adoção de todas as 
providencias legais quanto ao cumprimento desta Lei e responsabilização 
funcional ao Diretor responsável pela Unidade infratora. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 
 
 
Gabinete da Vereadora Tatiane Helena, 11 de abril de 2019. 
 
 
 

________________________________ 
TATIANE HELENA SOARES COÊLHO 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 
 
Nosso projeto de Lei visa a melhoria da qualidade dos serviços de saúde da 
rede pública municipal, que padece de aperfeiçoamento de maior transparência 
quanto aos profissionais que atuam nas unidades de saúde de funcionamento 
24h.  
 
Temos recebido com frequência, relatos de munícipes que procuram 
atendimento nessas unidades e muitas das vezes não sabem, sem quer, o 
nome do médico que os atendeu. Razão pela qual entendemos pela 
necessidade da divulgação e afixação dos nomes de médicos plantonistas, 
médicos responsáveis pela chefia dos plantões e procedimentos para 
questionarem o serviço. 
 
Ademais, com a aplicação desta Lei, possivelmente haverá mais transparência 
nas escalas de médicos plantonistas, a diminuição de ausências dos médicos 
nos plantões e por consequência, a melhoria ainda mais, do serviço de saúde 
em Paragominas 
 
Assim sendo, com a certeza de que a proposta em apreço será de grande 
importância e interesse público, e em face de seu elevado alcance social, pois 
sabemos que a saúde é o melhor e mais valioso bem que temos, contamos 
com o apoio de Vossas Excelências para aprovação desta proposição. 
 
 
Gabinete da Vereadora Tatiane Helena, 11 de abril de 2019. 
 
 
 
 

_________________________________                                                               
TATIANE HELENA SOARES COÊLHO 

Vereadora 
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PROJETO DE LEI Nº 019 / 2019 
 

Estabelece a obrigatoriedade de estabelecimentos de saúde do 
município de Paragominas de afixar em lugar visível, a lista dos 
médicos plantonistas, do responsável pelo plantão e demais 
profissionais da área e das outras providencias. 

 
A CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Ficam os hospitais, prontos-socorros, unidades de saúde e 
ambulatórios localizados na cidade de Paragominas obrigados a divulgar em 
local visível, nas entradas principais e de acesso ao público, o nome completo 
dos médicos, número do registro profissional, especialidade, bem como os 
nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis pela 
chefia de plantão, além dos dias e horários dos plantões médicos. 
 
Parágrafo único - A informação, atualizada diariamente, deverá ser 
apresentada em cartaz, quadros de aviso ou painel eletrônico e deverá conter: 
 
I – Nome completo e número do registro profissional; 
II - Nome dos responsáveis administrativos;  
III - Nome dos chefes de equipe durante os plantões;  
IV - Dias e horários dos plantões médicos. 
 
Art. 2º - As informações de que trata o artigo antecedente também deverão ser 
atualizadas e publicadas diariamente nos sites oficiais dos estabelecimentos 
privados e, no caso dos públicos, no site da Prefeitura Municipal de 
Paragominas e da Secretaria Municipal de Saúde, além das páginas oficiais 
das redes sociais e/ou ferramentas disponibilizadas na rede mundial de 
computadores. 
 
Art. 3° - O descumprimento das obrigações estabelecidas na presente Lei 
sujeitará o infrator às mesmas sanções administrativas previstas no art.56, da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.  
 
Art. 4° - Para cumprir o disposto nesta Lei, os hospitais, prontos-socorros 
ambulatórios públicos e as Unidades Básicas de Saúde – UBSs utilizarão a 
estrutura já existente, como quadros de avisos e demais materiais de consumo, 
sem geração de novas despesas. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 
 
Sala das Sessões, aos 11 dias do mês de abril de 2019. 
 
__________________________             ___________________________                                                                                                             
Tatiane Helena Soares Coêlho                        Antonio Batista Oliveira Lopes 
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              Vereadora                                                             Vereador 


