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Torna obrigatória a vistoria e certificação
mecânica trimestral de ambulâncias e

demais veículos de transporte de pacientes
no âmbito do Estado do Amazonas e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS RESOLVE:

Art. 1'Torna obrigatória a vistoria e certificação mecânica trimestral de ambulâncias e

demais veículos de transporte de pacientes no âmbito do Estado do Amazonas, independente
de frota própria ou terceirizada.

Art. 2' Torna-se obrigatória a fixação placa/adesivo em local visível no interior e no

exterior do veículo das seguintes informações:

| - data da última vistoria mecânica.

ll - data da próxima vistoria mecânica.

lll - identificação do órgão e profissional que atestou a vistoria.

lV - número da lei que tornou obrigatória a vistoria.

Art.4" O descumprimento desta Lei, acarretará na aplicação de multa no valor de2%do
valor do veículo infringente, a serem revertidos para fundo próprio para aquisição e

manutenção dos mesmos veículos.

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua
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JUSTIFICATIVA

Ultimamente temos tomado conhecimento do descaso e da má prestação dos serviços

de saúde, assim como da péssima conservação dos equipamentos de transporte e remoção de
pacientes, em diversos episódios relatados pelo Estado e noticiados na imprensa

O respeito ao ser humano e a questão do direito constitucional do acesso à saúde e aos

princípios da dignidade humana por si só justificam este projeto de lei.

Motivo pelo qual elaboro esta proposta, e passo a contar com a sensibilidade daqueles
que elaborarão os pareceres das comissões, dos meus pares.
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