SÃOWÍS
DE MONTES BELOS
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LEI N. 22 84/2017

DE 25 DE OUTUBRO DE: :201 ·

CERTIFICO QUE NOS 'tHMOS DA LEI OR~N~
EDA LEI FEDERAL NI S.6Gi/1993, QUE PUBLIC\l.J
OPRESENTE ATO EM INTEIRO TEOR NO PLACAR

DESTA PREFEITURA,

Prefeitura Mun. de São Luis de Montes Belos·GO
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Faço saber
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Dispõe sobre obrigatoriedade de hospitais e
estabelecimentos de saúde fixarem em local
visível, a lista e horário de trabalho dos
médicos e odontólogos plantonistas, E:! dé1
outras providencias.

e a Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos , APROVOU

Ei eL

Prefeito Municipal, SANCIONO a segu inte Lei :
Art. 1° Torna obrigatório aos hospitais públicos e particulares , prontos--socorm
un idades de saúde, ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e dernais
estabelecimentos de saúde localizados no Município de São Luís de Montes Belos,
fixarem em lugar visível, nas entradas principais e de acesso ao público, a lista dos
méd icos e odontólogos plantonistas e do responsável pelo plantão.
Parágrafo Único. A informação deverá ser atualizada diariamente, apresentada err
cartaz, placa, painel ou similar e deverá conter o nome com pleto e registro do
profissional, especialidade médica e horário das escalas de plantão.
Art. 2° O não cumprimento ao que dispõe a presente Lei sujeitará os responsávei~;
ao pag amento de multa.
Parágrafo Único. No caso das unidades de saúde pertencentes à Rede Municipa l e e
Saúde,

o não cumprimento da

Lei sujeitará

os

responsáveis

a sanç:ões

administrativas, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 3° O Poder Executivo regulamenta rá esta lei no prazo de sessenta (60) diê1s
contados da data da sua publicação .
Art. 4° Esta Lei em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BEL.OS,
Estado de Goiás, 25 de Outubro de 2017.

·1

Rua rio da prata 662 centro I Telefone: (64) 36711227 1 www.saoluisdemontesbelos .go.gov.br

