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PROJETO DE LEI Nº 17/2018 

22 de outubro de 2018 

 

   (Estabelece a possibilidade do agendamento telefônico e digital, através 

de site, de consultas médica e odontológica para pacientes, nas unidades de saúde do 

município e dá outras providências) 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º.  Os pacientes poderão agendar, por telefone e site, as suas 

consultar médicas e odontológicas, nas unidades de saúde do município. 

 

   Art. 2º.  O Poder Público deverá fornecer número de telefone e 

site próprio para realização de tal agendamento. 

 

   Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se unidade de 

saúde, o estabelecimento compreendido como unidade básica de saúde, centro de saúde ou 

posto do Programa de Saúde da Família. 

 

   Art. 3º.  O agendamento de que trata esta lei somente será 

possível nas unidades de saúde onde o paciente já estiver cadastrado. 

 

   Art. 4º.  O número de consultas agendadas por telefone e site, 

será limitado a 30% (trinta por cento) das consultas diárias disponíveis na unidade de saúde. 

 

   Art. 5º.  Para receber o atendimento agendado na forma desta lei, 

o paciente deverá apresentar, na ocasião da consulta, a sua carteira de identidade ou o cartão 

do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

   Art. 6º.  As unidades de saúde deverão afixar, em local visível à 

população, material indicativo do conteúdo desta lei. 

 

   Art. 7º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 22 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva 

Vereadora 

 

 

 



  

 

 

 

Câmara Municipal de Guará 
Estado de São Paulo 

 

2 
 

Justificativa 

 

 

   O projeto de lei objetiva o bem-estar da população guaraense, evitando 

inclusive filas que se iniciam na madrugada. 

 

   Reforça-se que a espera pelo atendimento é agravada pelo sofrimento e 

pela doença a ser tratada, tornando-se um verdadeiro fardo para aqueles que estão 

impossibilitados ou que enfrentam dificuldades físicas para encarar as esperas no setor. 

Aborda-se ainda que nos consultórios particulares ou através de planos de saúde, as consultas 

são agendadas por telefone, devendo ser assim, também, no sistema público de saúde, nas 

Unidades Básicas de Saúde, nos Centros de Saúde e nos postos onde atua o Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família. 

 

 


