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PROJETO DE LEI N° 115 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

“Institui Garantias e Estabelece 
Prioridade no Atendimento a Gestantes 
na Rede Municipal de Saude do 

Munidpio.

Art. 1° Fica estabelecido como prioritario o atendimento destinado a 
gestantes no que diz respeito ao agendamento de exames e consultas com 
medicos especialistas advindo de encaminhamento medico, junto a rede 
publica municipal.

Art. 2° Para efeitos de concessao do beneficio referido no art. 1°, 
considera-se o periodo gestacional entre a constatagao medica e o 
nascimento.

Art. 3° O atendimento prioritario com medicos especialistas estabelecido 
no art. 1°, devera ocorrer em no maximo 30 dias.

Art. 4° A gestante tera prioridade no atendimento, ressalvados os casos 
de comprovada urgencia, a criterio medico.

Art. 5° As prioridades devem ser atendidas sem prejuizo do atendimento
regular.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Waldomiro dos Santos - 19 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

O vereador Flavio Alves Ribeiro “Flavio Comajo”, vem apresentar para 
deliberapao plenaria o projeto de lei “que Institui Garantias e Estabelece 
Prioridade no Atendimento a Gestante na Rede Municipal de Saude do 
Municipio. A intenpao e assegurar a todas as mulheres o acesso aos 
programas e as politicas de saude da mulher e de planejamento reprodutivo as 
gestantes atenpao humanizada a gravidez com isso promover atendimentos de 
qualidade ao pre-natal, perinatal e pos-natal. Com isso as gestantes serao 
encaminhadas aos diferentes nlveis de atendimento, segundo criterios medicos 
especlficos, obedecendo -se aos principios de regionalizapao e hierarquizapao 
do Sistema Unico de Saude

Diante do exposto, nobres pares, apresento a presente propositura 
contando com a participapao dos nobres colegas para sua aprovapao.
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