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JUSTIFICATIVA - PL 0012/2017 
O presente Projeto de Lei tem o objetivo de criar um canal direto da população com a 

Ouvidoria da Saúde, de maneira que se possam denunciar os casos de falta de medicamento, 
ausência de médico/enfermeiros, mau atendimento, falta de aparelhos médicos ou quaisquer 
outras questões que envolvam falhas na prestação do serviço de saúde pública nas Unidades 
de Saúde sob Gestão Municipal. 

Muitas vezes, o cidadão constata esta falha no serviço, manifesta seu 
descontentamento com o funcionário da Unidade de Saúde, porém esta reclamação nunca 
chega ao conhecimento das autoridades superiores. 

Esta medida contribui, inclusive, para que o Secretário Municipal de Saúde possa 
tomar ciência do que vem ocorrendo nas Unidades de Saúde da cidade de São Paulo. Trata-se 
de implementar uma estrutura de apoio ao usuário que identifica problemas e acompanha sua 
solução. 

O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna 
administração. Essa implementação contribui para o fortalecimento da democracia, prestigia e 
desenvolve as noções de cidadania e incentiva o controle social sobre os atos da gestão, 
ampliando o acesso do usuário ao processo de avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Facilitar o acesso do usuário e melhorar os procedimentos de recebimento de 
reclamações e solicitações, bem como assegurar que as informações recebidas encontrem 
respaldo na administração das Unidades de Saúde sob gestão Municipal, resulta em efetiva 
melhoria dos serviços oferecidos à população. 

Neste contexto, resta evidente a necessidade de aprovação deste projeto de lei, posto 
que os entes responsáveis pela saúde da população devem estar constantemente em contato 
com os cidadãos para captar seus anseios e reclamações. 

Dessa forma submetemos ao crivo de nossos pares o presente projeto de lei para 
análise e aprovação. 
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