
 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

O vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do colendo Plenário o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

                               PROJETO DE LEI Nº 118/2018 

 

Dispõe sobre o Programa de 

agendamento de consultas médicas via 

internet no Município de Bagé.“  
 

 

Art. 1 Fica instituído no município de Bagé RS, o Programa de 

agendamento de consultas médicas via internet. 

 

Art. 2 Fica a Prefeitura autorizada a disponibilizar aos interessados o 

agendamento de consultas, informações sobre os profissionais e, seus 

horários disponíveis através da internet. 

Art. 3º Caso não haja mais fichas disponíveis no dia, ficará 

automaticamente agendado para o dia seguinte. 

Art. 4º A Prefeitura terá o prazo de 60 (sessenta) dias para regulamentar a 

presente Lei. 

 

 



 

 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Bagé RS, 18 de maio de 2018. 

 

RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

PTB RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

O processo de agendar consultas é um dos mais frequentes no setor da 

Saúde. No Brasil, são milhões de consultas agendadas por ano, gerando um 

desafio de relacionamento, em virtude dos problemas de infraestrutura de 

comunicação e limitações dos recursos humanos nos estabelecimentos de 

consultas médicas. O que pode resultar em demora no atendimento, 

esforços inúteis e frustrações dos pacientes. Através da internet obter 

informações sobre os profissionais, seus horários disponíveis e demais 

condições para a consulta poderá ser mais simples, rápido e eficiente pela 

internet do que fazê-lo pelos meios de comunicações tradicionais? Prover 

um meio de comunicação para que os pacientes possam marcar consultas a 

partir de um instrumento onipresente e disponível a qualquer hora do dia. 

Ressalta-se que o site de agendamento de consulta pela internet, difere 

totalmente dos agendamentos disponíveis. O site de agendamento de 

consulta pela internet é uma ferramenta que possibilita ao próprio usuário 

um autosserviço, automático e em tempo real. Permite comodidade como 

agendar uma consulta a qualquer hora e de qualquer lugar.  

Ao prever a utilização do agendamento online para coleta de dados pré-

consulta, suporte pós-consulta e prontuário eletrônico - o site de 

agendamento pela internet talvez possa ampliar com muitos benefícios as 

atuais limitações de informações e sirva até como um dos elos para a 

integração das "várias ilhas informatizadas no sistema de saúde", A firme 

convicção que estamos vivenciando o início de uma fase revolucionária 

para os processos da Saúde ancorada nas modernas técnicas administrativas 

e instrumentos de tecnologia e comunicações. E, a afinidade com temas 

envolvendo internet, administração e Saúde. 

Bagé, 18 de maio de 2018. 

 

Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado 

LIDER DA BANCADA DO PTB 



 


