
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

Autoriza o Município de Vila Velha a 

realizar convênio com o Governo do Estado 

de São Paulo visando o atendimento de 

pacientes residentes em Vila Velha através 

do Programa “Corujão da Saúde” nos 

Hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e 

Beneficência Portuguesa e dá outras 

providências. 

Art. 1º Fica autorizado o Município de Vila Velha a realizar convênio com o Governo do 

Estado de São Paulo, visando o atendimento de pacientes residentes em Vila Velha, através 

do Programa “Corujão da Saúde”, na Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 

Einstein (Hospital Israelita Albert Einstein), Hospital Sírio-Libanês e A Beneficência 

Portuguesa de São Paulo. 

Art. 2º Serão realizados exames de Mamografia Bilateral, Endoscopia Digestiva Alta com 

Sedação, com e sem biópsia, e Ultrassonografia Geral, sem Doppler, destinados ao 

atendimento de pacientes adultos, com solicitação médica, exceção feita aos exames de 

mamografia de rastreamento, para mulheres entre 50 a 69 anos, que serão liberados de pedido 

médico. 

Art. 3º Os atendimentos médicos ocorrerão em horários alternativos a serem configurados no 

Módulo Ambulatorial do Portal da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – 

CROSS, conforme a disponibilidade dos hospitais indicados nesta Lei, bem como às demais 

condições firmadas no Termo de Adesão entre os respectivos Hospitais e o Estado de São 

Paulo. 

Art. 4º Esta Lei será regulamentada por Decreto pelo Poder Executivo Municipal, observada 

a Resolução SS-15 de 20/02/2019, oriunda da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de despesas orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha/ES, 17 de abril de 2019. 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador PR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei autoriza o Município de Vila Velha a realizar 

convênio com o Governo do Estado de São Paulo, visando o atendimento de pacientes 

residentes em Vila Velha, através do Programa “Corujão da Saúde”, na Sociedade 

Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (Hospital Israelita Albert Einstein), 

Hospital Sírio-Libanês e A Beneficência Portuguesa de São Paulo. 

Trata-se de uma política pública que promove a efetividade do direito à saúde, 

previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Inaugurado em 2019 no Estado de São 

Paulo, o Programa “Corujão da Saúde” tem como característica fornecer exames 

médicos em horários alternativos, geralmente à noite, haja vista que a redução da 

ocupação dos hospitais. 



 

 

 

 

 

O objetivo do Programa é reduzir o tempo de espera na fila por exames médicos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da parceria com hospitais públicos e 

privados que farão os atendimentos, conforme essa disponibilidade alternativa, a ser 

configurada no Módulo Ambulatorial do Portal da Central de Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde – CROSS.  

Os exames consistem em Mamografia Bilateral, Endoscopia Digestiva Alta com 

Sedação, com e sem biópsia, e Ultrassonografia Geral, sem Doppler, destinados ao 

atendimento de pacientes adultos, e são agendados no Módulo Ambulatorial do 

mencionado Portal CROSS, cujas informações de agendamento são alimentadas 

antecipadamente pelos hospitais aderentes do Programa. 

O Programa foi executado com sucesso no Município de São Paulo e atende de 

forma muito satisfatória seus participantes, uma vez que acelera centenas de 

atendimento que apenas pelo SUS demorariam meses para ocorrer.  

Nas palavras do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. José Henrique 

Germann Ferreira: “Estamos fazendo um grande esforço para agilizar a realização 

dos exames de imagem mais solicitados na rede pública, eliminando a demanda 

reprimida e assegurando o tratamento dos pacientes. Já estamos estudando as 

próximas etapas e regiões onde o „Corujão‟ estará presente, abrangendo todo o 

Estado de São Paulo”
1
. 

Nesse sentido, o convênio em questão entre o Município de Vila Velha e o 

Governo do Estado de São Paulo representa uma excelente parceria política que 

efetiva o direito dos cidadãos à saúde, prestando-lhes um serviço de excelência em 

hospitais referenciados em todo o Brasil e também internacionalmente e que contam 

com uma brilhante estrutura física e de recursos humanos. 

O convênio aceleraria a prestação do serviço de saúde a centenas de munícipes 

que dependem do deficitário atendimento via Sistema Único de Saúde e que, por 

vezes, os exames ora mencionados sequer estão acessíveis nos hospitais localizados 

em Vila Velha ou mesmo em outros municípios do Espírito Santo. 

Diante de tudo isso, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para 

aprovação deste relevante Projeto de Lei para os munícipes de Vila Velha. 

 

Vila Velha/ES, 17 de abril de 2019. 

 



 

 

 

 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador PR 

 

 

                                                                                                                                                                                        
1
 Noticiado em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-inicia-corujao-da-saude-em-25-de-fevereiro-com-

155-mil-exames/ 
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