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Dispoe sabre a divulgacao das listagens de pacientes 
que aguardam por consultas com medicos 
especialistas, exames e cirurgias na rede publica do 
Municipio de Penaforte. 

O Presidente da Camara Municipal de Penaforte, no uso de suas atribuicoes 
legais, que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio, Art. 39, §§ 1 Q e 2Q, C/C 
Art. 40, § 6Q, promulga e sanciona a seguinte Lei: 

Art 1 - O Poder Executivo municipal divulgara e atualizara, por meio eletronico, no site oficial 
do munidpio, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgia e 
quaisquer outros procedimentos na rede publica de saude do municipio de Penaforte. 

§ 1 °. As listagens disponibilizadas devem ser especificas para cada modalidade de consulta, 
discriminada por especialidade, exame, intervencao cinirgica ou procedimento a abranger 
todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades do sistema Unico de Saude - 
SUS do Munidpio e entidades conveniadas. 

§ 2°. A divulgacao devera garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo 
divulgado apenas o numero identificador do paciente no SUS ou seu Cadastro de Pessoas 
Fisicas - CPF. 

Art. 22 - Todas as listagens disponibilizadas deverao seguir rigorosamente a ordem de 
inscricao para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergencias atestados por 
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profissional competente, nos casos de prioridade legal e nas hip6teses de determinacao 
judicial. 

Art 3Q - 0 Poder Executivo regulamentara, no que couber, a presente Lei, 

Art 4Q - Esta lei entra em vigor 120 ( cento e vinte) dias ap6s a sua publicacao. 

Camara Municipal de Penaforte, em 01 de Julho de 2021. 

erreira 
Presidente da Camara 
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