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PROJETO DE LEI N° 

Dispõe sobre a Instalação nas Unidades de Pronto 
Atendimento de São José dos Campos de dados 
informativos sobre atendimentos, efetivo médico, 
enfermagem e pessoal administrativo e dá outras 
providências. 

Artigo 1° - Para atendimento ao principio de 
transparência no serviço público, fica criado o sistema de dados e informações ao 
munícipe, no que tange a efetividade dos atendimentos nas UPAS de São José dos 
Campos-SP, pontuando informações sobre o número de médicos, serviços de 
enfermagem e pessoal administrativo que estão atuando no serviço de atendimento ao 
público nos dias trabalhados. 

Artigo 2° - Este informativo deverá apresentar dados 
sobre o tempo médio de espera para cada atendimento nas UPAS(Unidades de Pronto 
Atendimento), com as referências médicas especificas nas áreas de clinico geral, 
emergencista, pediatria e ortopedia. 

Artigo 3 °  - Este serviço irá permitir e contribuir para a 
melhor adequação dos trabalhos da Administração Pública, cumprindo o principio legal da 
transparência de dados na área de saúde, garantindo um serviço de qualidade a 
população. 

Artigo 4°  Esta proposta não irá acarretar despesas 
para a Administração Pública Municipal. 

Artigo 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plen rio "Mário Scholz", 13 de dezembro de 2016 

VICT i RIA XAVIER 

VEREADORA - PV 
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JUSTIFICATIVA 

Esta proposição visa única e exclusivamente permitir um 
melhor atendimento e conforto a população, hoje combalida pelo degradante e desumano 
atendimento a pacientes na área de saúde pública no Brasil. 

Buscamos com este projeto garantir o respeito a 
população de usufruir um serviço com qualidade e em atenção ao principio legal da 
Transparência Pública. 

A população não pode ficar refém de um serviço 
desordenado, sem regras claras e efetivas no atendimento ao paciente, por isso, levar a 
efeito a transparência de informações sobre a efetividade dos serviços parece lógico e 
prudente, junto as UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO(SAUDE). 

Assim, tendo deflagrado esta proposta, 	busquei 
direcionar-me no sentido de colocar em prática medidas mais efetivas e coerentes no 
trato com as coisas de natureza pública, e no caso em tela a Saúde, um principio 
fundamental, inserido no artigo 1°, inciso III da CF de 1988. 

Conto com o apoio dos Nobres Pares na aprovação 
desta proposição, sabedora de que não há ingerência ou usurpação quanto ao principio 
da Independência e Harmonia dos Poderes Públicos, artigo 2° da CF de 1988, podendo 
pois, Vereador apresentar projeto de Lei neste sentido. 

A presente proposta tem o fito de ampliar os mecanismos 
de proteção dos animais, no âmbito da sociedade civil. 

Este projeto, atende aos assuntos de interesse local, 
previsto no artigo 30, inciso I, da CRFB de 1988, 

Em face disso apresentamos esta proposição, e 
aguardamos o pronunciamento dos Nobres Pares, visando sua aprovação. 

Plenário "Mário Scholz", 13 de Dezembro de 2016. 

VICTORIA XAVIER 

VEREADORA PV 


