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PROJETO DE LEI Nº 014/15 

 

Autoriza a criação do Programa Estadual de 

Saúde Móvel do coração e dá outras 

providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a criação do Programa Estadual de Saude Móvel 

do Coração, o qual será desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de 

Roraima. 

 

Art. 2º - O Programa, a que se refere o art. 1º, visa atender à população 

de baixa renda, sem condições de realizar exames cardíacos fundamentais para 

identificação de alguma anomalia, além da prevenção a infartos e outras complicações. 

 

Art. 3º- O veículo de transporte a ser utilizado será uma carreta, especialmente 

adaptada para esta finalidade, que irá percorrer bairros e municípios do Estado, 

seguindo cronograma a ser traçado pelo órgão ao qual estará subordinado, definindo 

data, horário e local para realização dos respectivos exames, conforme a capacidade de 

atendimento. 

Parágrafo único - A carreta deverá ser equipada com aparelhos de 

eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, bem como aparelhos para 

avaliação de glicemia, colesterol, circunferência abdominal e massa. 

 

Art. 4º- O referido veículo do programa funcionará com uma equipe 

multiprofissional, contando com médicos, enfermeiros, nutricionistas e técnicos de 

enfermagem, que não só atenderão os pacientes como prestarão o serviço de informação 

das possíveis causas de problemas cardíacos. 

Parágrafo único - Para a composição da equipe prevista no caput deste artigo 

serão utilizados os profissionais que atendem no Sistema Único de Saúde pertencentes 

aos quadros do Estado ou à disposição ao mesmo, bem como poderão ser utilizados 
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profissionais do Município da população beneficiária pelos atendimentos, desde que 

atendidas as formalidades legais e administrativas. 

 

Art. 5º - Os recursos necessários à execução desta lei sairão do orçamento da 

Secretaria Estadual de Saúde, podendo ser realizados convênios e termos de cooperação 

com o Governo Federal e Prefeituras Municipais e parcerias com a iniciativa privada. 

Parágrafo único - Fica autorizada a realização de aditivos ao orçamento da 

Secretaria Estadual de Saúde, visando a execução desta Lei. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Antônio Martins, 12 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

Deputado JALSER RENIER 

Presidente  

 

 

 

Deputado NALDO DA LOTERIA 

1º Secretário 

 

 

 

Deputado MARCELO CABRAL 

2° Secretário 
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