
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 A Vereadora infra-assinada apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI Nº 014/2020 

DISPÕE SOBRE A COLETA DE MATERIAIS 

PARA EXAMES DE PESSOAS IDOSAS OU 

PORTADORAS DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS PELOS LABORATÓRIOS 

CONVENIADOS COM O MUNICÍPIO. 

 

 

 

  Art. 1º Os laboratórios conveniados com o Município de Bagé são obrigados a 

realizar a coleta de materiais para exames laboratoriais de pessoas idosas e/ou portadoras de 

necessidades especiais em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas destas. 
  

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por: 

I- pessoa idosa, aquela que comprovar idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos; 
 

II- pessoa portadora de necessidades especiais, aquela com deficiência física, 

sensorial ou mental e que possua dificuldade de locomoção, comprovadas por meio de 

atestado médico. 

 

Art. 3º Os laboratórios conveniados com o Município deverão afixar cópia 

desta Lei nas salas de atendimento, de espera e de consulta, de fácil visibilidade e para amplo 

conhecimento dos seus clientes. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 03 de fevereiro de 2020. 
 

 

 

                           Vereadora Elidiane Lobato 

                      Vice-Líder da Bancada do MDB 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                              JUSTIFICATIVA 

 

 O aumento da proporção de idosos na população exige a adoção de medidas 

diferenciadas, assim como ocorre com as pessoas com deficiência. A diminuição da 

capacidade funcional é consequência esperada e prevista para essas pessoas, características 

que exigem a adoção de ações e medidas direcionadas a minimizar os principais problemas 

por elas enfrentados. 

 Esperamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que se 

encontram nessas condições, com a possibilidade de realização da coleta de materiais para 

exames laboratoriais em suas residências, tendo em vista a dificuldade de mobilidade e entre 

outros fatores. 

 Para garantir a efetividade, ele abrange somente os exames que permitem a 

possibilidade de serem coletados fora do laboratório. 
 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 03 de fevereiro de 2020.  

 

                               Vereadora Elidiane Lobato 

                   Vice-Líder da Bancada do MDB  


