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PROJETO DE LEI nº 01/2014 

Dispões sobre a publicidade do funcionamento e 

atendimento nas Unidades de Saúde do 

Município e dá outras providências. 

Art. 1º -  Fica estabelecido que todas Unidades de Saúde do Município 

deverão afixar, em local de destaque e visível ao público, relação dos médicos 

que prestam atendimento  na respectiva Unidade de Saúde e horário de 

funcionamento. 

Art. 2º - Na relação prevista no artigo 1º desta Lei, deverão constar: o 

nome completo do médico, número de sua inscrição no CRM, especialidade do 

profissional, dias de atendimento, horário inicial e final de seu expediente. 

Parágrafo Único:  Havendo disponibilidade, as informações previstas 

neste artigo, deverão ser inseridas no site da Secretaria Municipal da Saúde 

 Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 14 de maio de 2014. 

 

 

 

Paulo Roberto Birck 

Vereador do PTB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/214. 

 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores  

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e 

ao mesmo tempo apresento o Projeto de Lei que  dispõe sobre a publicidade 

do funcionamento e atendimento nas Unidades de Saúde do Município. 

O Projeto de Lei em questão, visa oferecer maiores 

informações à população usuária das Unidades de Saúde do Município, quanto 

ao horário de funcionamento de cada unidade, a relação dos médicos que 

atendem na mesma, seu horário e dia de expediente, bem como sua 

especialidade. 

Estas informações deverão estar em local bem a 

vista  dos usuários, além da disponibilização no site da Secretaria Municipal da 

Saúde. 

Entendemos com essas medidas facilitará aos 

usuários  para utilização dos serviços médicos prestados nas Unidades de 

Saúde do Município, assim como,  oportunizará maior transparência nos 

serviços oferecidos por cada unidade. 

Desta forma, contando com a costumeira atenção 

dos Nobres Edis e diante a relevância da matéria, tenho certeza na aprovação 

da mesma. 

Saudações 

 

 

Paulo Roberto Birck 

Vereador do PTB 


