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PRoJETo DE LEr N" 38 DE 2020.
(?rop onentes : Vereadores Dr. Bocas a nta f P atttota e Fernando Hallberg/ PDT)

cÂnlnnp. Mi;iir[ipÂL DE cAScAvEL

Recebido cY /.r.e

Protocolo

Dispõe sobre a fixação de placas informativas nas

Unidades de Saúde do Município contendo os números
telefônicos dos sen iços de Ouvidoria do SUS.

A Càlmaru Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, apÍova:

Art. 1." As unidades de saúde do município, informarão os númetos telefônicos dos serviços de

Ouvidoria do SUS, aftavés de placas informativas.

Att.2" Âs normas contidas na pÍesente lei, serão afixadas em todas as unidades de saúde do
município, em local visível e de fáci1 acesso pelos usuários, contendo os segúntes

I - Ouvidona do Ministério da Saúde - 136;
II - Ouvidoria Geral do SUS Paraná - 0800 644 441,4;
III - Ouvidoria N{unicipal - 1,56;
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Paúrgtafo único. Ás despesas para confecção de cartazes ef oumateial de divulgação ocorrerão

por meio de dotação orçamentária prevista para a comunicação social, constânte na Lei Orçamentaria
vigente.

AÍt. 30 Esta lei eÍrtÍâ em vigor, sessenta dias após sua publicação.

Palácio José N Formighieri, 68o aniversário Cascavel.
Em 13 de de 2020.

IIü
Dr.
Vereador PDT

Justificaçào

Senhores Veteadores, o objetivo do presente proieto é proporcionaÍ acesso aos usuários do
Sistema Ú.ti.o de Saúde - SUS, aos números teláfônicos áas ouvidorim d, saúde, urna vez que estas têm
por finalidade ser um instrumento de participação social, tendo como papel a comunicação com a gestão
pública, possibiütando assim maior eFrciência e qualidade dos serviços prestados na saúde.

Considerando o artigo 37 , parágrafo 3o, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a

existência de uma lei que discipline as formas de partrcipação do usuário na administração pública dircta
e indireta e que regule as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avahaçào periódica, exteÍna e interna, da quaüdade
dos serviços.

Conforme definição do Ministério da Saúde, a Ouvidoria do SUS constitui-se
estratégico e democrático de comunicação entÍe o cidadão e os gestores do SUS, relativos ao
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prestados, apoiando-se nos princípios e diretrizes que determinam as ações e serviços em saúde,

expressos nos artigos 1,96, L97 e 198 da Constituição Federal e na Lei n" 8.080/90.
A ouvidoda é canal pelo qual são encaminhadas denúncias, reclamações, ctíticas, sugestões,

solicitaçôes de informações e até mesmo elogios.
ÀLeiFederaln'73.460,de26deiunho de2017,"dispõesobreparticipação,proteçãoedefesa

dos rlireitos do usuário dos serviços púbücos da administração pública,trazendo de forma expÍessa em
seu aÍt. 13, o papel e atibúções das ouvidorias. Veiamos:

Ará 13. As ouuidoias terão como atribuições precípuas, sen pr/uíqo de outras estabelecidas

e m regu lam e n to e sp e cíf co :
I - promouer a parricipação do usuário na administração pública, ert cooperação com outras

eníidades de defesa do usuário;

II - acompanhar a prestação dos vruiçot, tisando a garantir a saa efetiuidade;

III - propor aperfeiçvamentos na presÍação dos untiços;

IV - auxiliar na preaenção e coneção do: atos e procedimeníos incompatíueis com os princípios

estabeleddos nesta l-ei;
V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuáio, ern obsentânda às

determinações desta l-ei;
W - receber, analisar e encaminhar às autoidades competentes as manifesíaçõu,

acompanhando 0 tratamentl e a efetiua conclusão das manifestações de usuário perante tírgão

ou entidade a que se uincula; e

WI-promoueraadoçãodemediaçãoeconciliaçãoentreousuriioeoórgãoouaentidade
pública, ten prejuiTo de outms órgãos conpetentes.

De acordo com a mesma lei, as ouvidorias devem tecebet, analísar e respondeÍ, poÍ meio de
mecanismos proativos e reativos, elaborando ainda relatórios de modo a consoüdat informações,
apontando falhas e sugerindo melhorias na prestação dos serviços. Dispõe, arnda, que cada Poder e

esfera de Governo irão dispot sobre a orgatizaçào e o funcionamento de suas ouvidorias.
De tal forma, pelos motivos acima apresentaclos, espeÍamos contaÍ com o apoio dos nobres

Pares desta Casa de Leis, para aprovaÍ a pÍesente propositura.
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