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Estabelece a obrigatoriedade das unidades de
saúde do Estado de Mato Grosso fixar, em lugar
visível,  a  lista  dos  profissionais  da  saúde  e
demais  servidores  que  estejam  lotados  nas
unidades e que devam prestar atendimento à
população, e dá outras providências.

      

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Ficam os hospitais públicos e/ou conveniados à rede pública de saúde e privados, prontos-socorros,
Unidades de Pronto Atendimento - UPA e ambulatórios sediados no Estado de Mato Grosso, obrigados a
divulgar em local visível, nas entradas principais e de acesso ao público, à lista dos médicos e odontólogos
plantonistas e inclusive os com sobreaviso, enfermeiros, gerente ou gestor responsável e outros servidores
que naquela unidade estejam lotados e devam prestar atendimento à população.

Parágrafo único. A informação, atualizada diariamente, deverá ser apresentada em cartaz ou placa 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 Secretaria
Estadual de Saúde, além das páginas oficiais das redes sociais e/ou ferramentas disponibilizadas na rede
mundial de computadores.
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Art. 3º O não cumprimento no disposto da presente Lei sujeitará os responsáveis ao pagamento de multa, 1
correspondente a 10 (dez) Unidades Fiscais de Mato Grosso–UPF/MT.

§ 1º Em caso de reincidência, depois de decorridos o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da aplicação
da primeira multa, o valor a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

§ 2º Os valores arrecadados com as multas serão depositados em conta específica do Fundo Estadual de
Saúde, de que trata a Lei Estadual n° 6.028, de 06 de julho de 1992.

§ 3º No caso das unidades pertencentes à rede municipal de saúde o não cumprimento da Lei sujeitará os
responsáveis a sanções administrativas.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor a contar da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

            O presente Projeto de Lei tem como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde
prestados ao Estado, pois reforça alguns princípios basilares da administração pública, especialmente os
que apregoam pela fiscalização, transparência e controle social, de modo que através de quadros afixados
nas salas de espera de todas as unidades pública de saúde, a população mais carente, desprovida de
acesso à internet, terá condições  de reivindicar seus direitos.

            Com a aplicação desta Lei, anseia-se pela diminuição de ausências dos médicos, odontólogos e
demais profissionais da saúde escalados, garantindo com que a população possa reivindicar seus direitos
assegurados pela Constituição Federal (art. 197) e pelo Conselho Federal de Medicina, Resolução CFM n°
1.931, de 17 de setembro de 2009, que institui o Código de Ética Médica.    

            Isso porque a assiduidade e a pontualidade dos profissionais nas unidades de saúde são condições
essenciais para a promoção da saúde das pessoas. Se, todavia, tais condições não forem devidamente
obedecidas, diversos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ser prejudicados, o que colocaria
em risco a vida e a saúde da população.

            A presente medida justifica-se para fazer valer não somente o direito à saúde, que é direito
fundamental de todo ser humano, senão a própria preservação da dignidade da pessoa humana como
fundamento da república federativa do Brasil (art. 1º, III, da Constituição Federal).

            Nestes termos, rogo pelo apoio dos Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação do presente
projeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Setembro de 2020
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Sargento Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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