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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ:
Faço saber que a Assembleia Legislativa do estado do Amapá aprovou
e ei, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono à Ne,guinte

.

Art. l o
nesta lei.

-

Cria o program.a "Denúncia On!ine da Saúde" e atenderá ao disposto

Parágrafo único O programa "Denúncia Online da Saúde" de que trata esta lei
será criado e implementado pelo Poder Executivo em conjunto com a Secretaria de
Estado de Saúde.
-

O programa "Denúncia Online da Saúde" receberá denúncias
relacionadas ao funcionamento, atendimento e infraestrutura dos hospitais públicos do
Estado.
Art. 20

Art. 1°

-

-

São objetivos da criação do programa de oue trata esta lei*

Permitir que o usuário do sistema público estadual de saúde tenha um meio
rápido c fácil de fazer denúncias em relação ao funcionamento e atendimento médico de
determinada unidade de saúde;
1

--

II Solicitar providências quanto à solução das denúncias feitas pelos usuários
do aplicativo.
-

Assembleia Legislativa do estado do Amapá Gabinete do Deputada Teima Nerv/PSDB
Av. Fab, SN- Bairro Central 68906-000, Macapá-AP
www.al.ap.gov.br
-

-

-

ALAP

1

Art, 40
O atendimento das dcnúnciss será feito por funcionários da
administração pública, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério
Público do Estado do Amapá. especialmente designados para esse fim.
-

Art, 50 Deverá ser criado um aplicativo para ,smartphones e tablets para que os
usuários façam as denúncias.
-

Parágrafo único () aplicativo de que trata o caiut deste artigo terá uma
ferramenta que permita a anexação de documentos e fetos, vídeos e áudios que tenham
relação com a denúncia a ser feita.
-

Art. 6° As denúncias serão encaminhadas ao responsável pela unidade de
saúde, solicitando infbrmações sobre o fato relatado pelo denunciante e, caso sejam
verídicas, que as medidas necessárias sejam tomadas.
-

Parágrafo único Nos casos em que as denúncias não se enquadrem nas esferas
do poder público estadual, serão encaminhadas aos órgãos competentes.
-

Art. 70 Será enviado um e-mail ao reclamante notificando-o a respeito do
recebimento da denúncia e dando ciência do retorno dado pelo responsável pela unidade
de saúde.
-

Art. 8°
população.
Art. 9°
aplicação.

Caberá ao Poder Executivo promover a divulgação desse programa à

-

O Poder Executivo regulamentará esta lei no que for necessário à sua

-

Art. 10° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-

Macapá-AP, 19/04/2019.
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Deputada cima Nery
PSDB/AP
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JUSTF!CAT'7

O direito à saúde está previsto na Constituição como uni direito social, devendo
assim ser garantido. Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica
indisponível assegurada a todos, nos termos da Constituição Federal,

.

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos
e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação
".

Nesse sentido, a população amapaense, diariamente se depara com as condições
precárias da saúde pública em vários municípios do Estado, como a falta de
medicamentos, infraestrutura precária, falta de médicos e o descaso com os pacientes.
Tais situações são rotineiras para aqueles que necessitam buscar atendimento médico
nos hospitais públicos do Amapá.
Diante desse cenário, o serviço Disque Denúncia da Saúde visa aproximar os

.

cidadãos que são atendidos nos hospitais públicos do Estado, a fim de que eles
denunciem qualquer irregularidade e omissão que sofrerem durante o atendimento nas
unidades de saúde. Tais denúncias serão apuradas e, caso sejam verídicas, a instituição
responsável será notificada para esclarecer o incidente e tomar as providências
necessárias para que o fato não ncorra novamente.
Diante do exposto e devido a importância da presente proposta contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Atenciosa rnente,

1)epntada Ama Nery!
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