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Texto do Projeto de Lei
PROJETO DE LEI Nº 4016/2021
EMENTA:
DISPÕE
SOBRE
A
AMPLIAÇÃO
NO
HORÁRIO
DE
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE
A PANDEMIA
Autor(es):

Deputado LUIZ MARTINS

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
Art. 1º- Ficam todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro obrigados a manter suas
Unidades Básicas de Saúde em funcionamento por 12 (doze) horas diárias em todos os dias da
semana, inclusive feriados, até que o

Estado cumpra todas as metas de vacinação buscando a

imunização da população contra o vírus do Covid-19.
Parágrafo único: No mínimo uma Unidade Básica de Saúde em cada município deverá
prestar atendimento 24 (vinte e quatro) horas diárias com finalidade da vacinação contra o Covid-19.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 12 de abril de 2021.

DEPUTADO LUIZ MARTINS
JUSTIFICATIVA
Neste momento que o país consegue produzir diariamente uma quantidade significativa de
vacinas para realizar a imunização da população brasileira e ao mesmo tempo estamos quase
rompendo a marca de trezentas mil mortes causadas pela Covid-19, nos vimos obrigados a tomar
medidas para diminuir a proliferação com o aumento da vacinação.
O aumento do número de pessoas vacinadas ajuda a diminuir os índices de transmissão do
vírus, e assim, leva a uma redução do número de pessoas internadas e por fim ao número de óbitos.
Por este fatos, se faz necessário que as unidades básicas de saúde passem a atender a
população do Estado do Rio de Janeiro, para fins de vacinação, por um período maior e todos os dias
da semana, incluindo feriados, e ao menos uma unidade por município funcione pelo período de
vinte e quatro horas.

Na esteira do exposto, espero apoio desta Casa Legislativa para aprovação deste importante
Projeto de Lei.
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