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SÚMULA - "Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação
de listagens de pacientes que aguardam por consultas com
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do
Município de Cornélio Procópio e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, Presidente, PROMULGO, nos termos do art.
21, IV da Lei Orgânica do Município C/C Art. 38, IV do Regimento Interno da Câmara
Municipal, a seguinte:

LEI:

Art. Io- Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por

meio eletrônico e com acesso irrestrito, bem como nas unidades de saúde do município, as listagens

dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de
saúde do Município de Cornélio Procópio - Pr.

Parágrafo Único: A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo
divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde-CNS (cartão SUS).

Art. 2°- Todas as listagens serão disponibilizadas pela

Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a

chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional

competente.

Art. 3o- As informações a serem divulgadas devem conter:

LA data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica;

II. Aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos;

III Relação dos inscritos habilitados para orespectivo exame, consulta ou procedimento cirúrgico;
IV. Relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação do número do Cartão Nacional de

Saúde-CNS (cartão SUS).

Art. 4o- As informações disponibilizadas deverão ser

especificadas para o tipo de exame, consulta ou cirurgia aguardada e abranger todos os candidatos
inscritos nas diversas unidades de saúde do município, entidades conveniadas ou qualquer outro

prestador de serviço que receba recursos públicos municipais.
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