
• • ~tinutm.ktkyia/ tk ~ruua 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

LEI Nº 7089 
De 06 de julho de 2018 

Dispõe sobre obrigatoriedade da publicidade da 
relação dos médicos plantonistas nas unidades de 
saúde da rede pública do Município e dâ outras 
providências. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Gamara Municipal de Bauru, Estado de 
sao Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6° e 7° do 
Artigo 38 da Lei Organica do Municlpio de Bauru, faz saber que a Gamara Municipal decretou e ele 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° As unidades de saúde da rede pública do Municlpio ficam obrigadas a dar publicidade 
á relaçao dos médicos plantonistas. 

Parágrafo único -A relaçao dos médicos deverá constar em um painel a ser fixado no "hall" de entrada 
das unidades de saúde, em local vislvel, contendo: 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

1 - nome completo dos profissionais, CRM e especialidade; 
li - horário de inicio e término da escala de cada profissional; 
1 li - nome do direfor responsável da unidade de saúde; 
IV - informaçao da presença ou ausência dos plantonistas; 
V - número do telefone da Ouvidoria da Saúde; 
VI - orientaçao quanto ao procedimento para eventual reclamaçao. 

A relaçêo dos médicos plantonistas deverá ser atualizada a cada troca de turno da 
escala de plantao. 

Em caso do descumprimento da presente lei poderá o usuário fazer eventual 
reclamaçao, por meio de imediata comunicaçao ao diretor responsável pela unidade 
de saúde ou por meio da Ouvidoria da Saúde. 

As despesas decorrentes da aplicaçao desta lei con:erao á conta de dotações 
próprias. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 06 de julho de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 
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Diretora de Apoio Legislativo 


