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SÚMULA: Torna Obrigatório afixar, em lugar visível,
lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo
plantão, número de leitos e de Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) credenciados ocupados e livres na rede
pública de saúde do município de Cornélio Procópio -
Paraná e dá outras providências.

A CAMAIUV MUN

PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, Preí

seguinte:

LEI

CORNELIO

SANCIONO a

100/17.

de 2017.
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo obrigado a afixar, em lugai-

visível, em todos os locais de atendimento público de saúde do município de Cornélio

Procópio, a lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, juntamente com

seus respectivos horários de trabalho, número de leitos e de Unidades de Terapia intensiva

(UTI) credenciados, ocupados e livres.

§1° - A relação dos profissionais deve apresentar o horário de

entrada e saída do trabalho de cada um deles dispostos ao longo dos turnos e dias da

semana.

§2°- A relação em questão deve ser afixada em local que possa ser

facilmente visualizada por usuários, visitantes e pelos próprios profissionais nas recepções

dos locais de atendimento público de saúde do município.
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§3"- Ao final da relação dos profissionais deve ser informado,

igualmente de maneira visível, número telefônico e endereço eletrônico do setor do poder

executivo responsável por acolher denúncias, quanto ao não cumprimento do horário de

trabalho, bem como endereço físico, caso o denunciante queira se dirigir até o local

acolhedor de denúncias.

Art. 2" - As despesas com a execução desta lei correrão por conta

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor n

GabinV \de novembro de 2017.

licação.

o

ei nMOO/l?.

b/o de 2017

^ Cláudio T
VPípcurador

ni Bernardo

unicípio

ANANIAS ANTONIO MARTINS NETO

Vereador - PSDC

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com


