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PROJETO DE LEI 01-00284/2020 do Vereador Celso Giannazi (PSOL)

"Altera  a  Lei  nº  16.337,  que  "Institui  o  Serviço  de  Atendimento  Especial  -  Serviço
Atende, no Município de São Paulo" para incluir outras modalidades de atendimento no período
de duração da pandemia do COVID-19

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art 1º Ficam acrescentados ao art. 4º a Lei nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015, os
incisos IV e V:

"III - [...]

IV - atendimento para entrega de insumos disponibilizados pelas ações do governo;

V - atendimento para retirada de medicamentos de alto custo."

Art 2º Ficam acrescentados ao art. 4º da Lei nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015, os
§2º e §3º:

" §1º [...]

§2º Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública o serviço ATENDE
disponibilizará o agendamento via mensagens simultâneas.

§3º Para cumprimento do disposto nesse artigo a Secretária Municipal de Transportes
adequará  a  sua  página  oficial  na  rede  mundial  de  computadores,  onde  disponibilizará
ferramenta  simultânea  de  atendimento  a  mensagens,  com  agendamento  disponível  dos
horários vagos para atendimento."

Art 3º Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015 o
seguinte art. 4A.

"Art 4A Para atendimento do disposto neste parágrafo a disponibilidade da agenda do
serviço deve ser disponibilizada com 72 horas de antecedência e os usuários poderão fazer a
marcação com 1 (um) dia de antecedência."

Art.  4º  As  despesas  geradas  com  a  execução  desta  Lei  correrão  por  conta  das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Às Comissões competentes."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/05/2020, p. 97
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