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PROJETO DE LEI Nº 37/2021 

27 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

   Dispõe sobre a divulgação das listas de espera para consultas e exames 

especializados na Rede Municipal de Saúde de Guará e dá outras providências. 

 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ/SP, no uso de suas atribuições 

legais; 

 

 

  APROVA: 

 

  Art. 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar as listas de espera para 

consultas e exames especializados na Rede Municipal de Saúde de Guará. 

 

  § 1º. O sítio oficial da Prefeitura de Guará na internet disponibilizará as listas 

a que se refere o caput deste artigo, atualizadas semanalmente pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

  § 2º. As listas a que se refere o caput deste artigo serão divulgadas por 

especialidade de consulta médica ou exame especializado, abrangendo todos os usuários 

inscritos em quaisquer das unidades da Rede Municipal de Saúde de Guará. 

 

  Art. 2º. As listas a que se refere o caput do art. 1° desta lei conterão os seguintes 

dados: 

 

  I. o número do Cartão Nacional de Saúde - CNS ou do Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) do usuário; 

  II. o número do protocolo entregue ao usuário no momento da solicitação 

de agendamento; 

  III. a data da solicitação de consulta ou do exame; 

  IV. a posição que o usuário ocupa na fila de espera; 

  V. o prazo estimado para o atendimento solicitado; 

  VI. a classificação quanto à prioridade no atendimento solicitado. 

 

  Parágrafo único. Cada lista a que se refere o § 2º do art. 1º desta lei, 

deverá conter informações gerais, incluindo: 

 

  I. o número atualizado da quantidade de pessoas aguardando na fila de 

espera; 

  II. o número atualizado da média de dias de espera para o tipo de consulta 

ou exame; 

  III. a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação do número 

do Cartão Nacional de Saúde - CNS ou do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

  Art. 3º. A divulgação das informações de que trata esta Lei deverá garantir o 

direito à privacidade do paciente, que poderá utilizar o número do Cartão Nacional de Saúde - 

CNS ou do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF para consultar sua posição da fila de espera. 
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  Parágrafo único. No ato da solicitação de agendamento de consulta 

médica ou exame especializado, será fornecido pela Rede Municipal de Saúde de (inserir 

nome da cidade) um protocolo de inscrição, que conterá: 

 

  I. a identificação do paciente; 

  II. o tipo de atendimento solicitado; 

  III. a data da solicitação; 

  IV. a posição na respectiva lista; 

  V. o endereço eletrônico; 

  VI.  as instruções para consulta da listagem. 

 

  Art. 4°. As listas de espera tratadas nesta Lei seguirão a ordem de 

inscrição para a chamada dos usuários, ressalvadas as prioridades legais, os casos graves e 

urgentes e a necessidade de consultas e exames emergenciais, assim atestados por profissional 

competente. 

 

  Art. 5º. A divulgação das listas de espera de que trata esta Lei não exclui o 

fornecimento de informações por telefone e/ou outro canal de comunicação oficial entre 

usuário e o Poder Público Municipal, que deverá entrar em contato com os pacientes, a fim de 

informar a data da sua consulta médica ou exame especializado. 

 

  Parágrafo único. A ausência sem justificativa prévia do paciente à 

consulta médica ou ao exame especializado agendado, pode resultar em realocação do usuário 

para o final da lista de espera, salvo em caso de apresentação de justificava válida. 

 

  Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias da data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

   A divulgação das listas de espera de pacientes da Rede Municipal de 

Saúde contida na proposição tem como objetivo gerar transparência e permitir o controle e 

fiscalização quanto ao andamento das filas de espera da rede municipal para realização de 

consultas e exames. 

   Consequentemente, a proposta de informatizar, publicar e atualizar na 

internet as filas de espera da Rede Municipal de Saúde, preservando o direito à privacidade de 

cada paciente, permitirá inibir a ocorrência de práticas que burlam o sistema, como o 

“encaixe” indevido de pacientes em detrimento do respeito à ordem cronológica e/ou de 

urgência no atendimento. 


