
PROJETO DE LEI N° 04, DE 12 DE ABRIL DE 2022 

"Dispõe sobre a Obrigatoriedade de 

publicação, em sítio eletrônico oficial, das listas 

de espera dos pacientes que aguardam por 

consultas, exames, intervenções cirúrgicas e 

outros procedimentos médicos, com 

discriminação das especialidades, nos 

estabelecimentos da Rede Pública de Saúde e 

nos que prestem o serviço de Saúde Pública de 

forma terceirizada, no Município de Formosa 

do Rio Preto-Bahia e dá outras providências". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, 

por seus representantes no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que em 

conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, leva ao Plenário do Legislativo 

Municipal, para apreciação e posterior aprovação dos Senhores Parlamentares, o seguinte 

Projeto de Lei do Legislativo: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar e a atualizar, no site 

oficial do Município na internet, as listas de espera dos pacientes que aguardam consultas, 

exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos médicos, na área de gestão da 
l 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. As listagens disponibilizadas deverão ser específicas para cada 

modalidade de consulta, exame, intervenção cirúrgica e procedimento médico, com 

discriminação da especialidade, e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das 

unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas e todas que prestem 

o serviço de saúde pública de forma terceirizada. 
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Art. 2° - A divulgação das informações de que trata esta Lei deverá garantir o sigilo 

dos pacientes, que serão identificados pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou 

pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

Art. 3° - A lista de espera de que trata esta Lei deverá ser disponibilizada pelo Poder 

Executivo Municipal, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, 

salvo nos procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal e devidamente justificados 

por profissional médico. 

Art. 4° - As listas de espera divulgadas deverão conter: 

I- o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), como forma exclusiva de identificação do paciente; 

II - a data de solicitação da consulta, exame, intervenção cirúrgica ou de outro 

procedimento médico; 

III - a especificação do tipo de consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outro 

procedimento médico, com a discriminação da especialidade; 

IV - a posição que o paciente ocupa na fila de espera; 

V- 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); 

VI- a estimativa de prazo para o atendimento solicitado. 

Art. 5°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabirwte dp Vereador, 12 de abril de 2022. .. 
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Roberto Correia de AÍídrade 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI No 04, DE 12 DE ABRIL DE 2022 

Acredito que nosso município pode perfeitamente viabilizar a lista de espera on-line, 
dando maior transparência às ações da Secretaria Municipal de Saúde. A lista on-line 
propicia que cidadãos e órgãos de controle fiscalizem tanto a eficiência do Poder Público 
Municipal em sua política de saúde junto à população, como também proporciona ao 
usuário da rede municipal de saúde, o acompanhamento em tempo real de sua evolução na 
lista de espera, impossibilitando inclusive a que alguém fure a fila, por meio de intervenção 
política. 

O projeto visa dar mais eficácia à transparência administrativa, fundamento 
indispensável para o regular funcionamentp do Estado Democrático de Direito, 
proporcionando a fiscalização constante pela sociedade, bem como a devida publicidade 
dos atos administrativos. O presente projeto também está amparado nos princípios 
constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência (art. 3 7 da Constituição Federal) 

Considerando que o direito à saúde está elencado na categoria dos direitos 
fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna, representa um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil, sendo considerado pela doutrina e 
legislação uma obrigação do Estado e uma garantia de todo o cidadão. 

Considerando que esse direito está claramente elencado na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV. 

Considerando o que menciona o artigo 196 da nossa Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil. 

Certo da atenção e zelo de todos aqui presentes nessa Colenda Câmara, com a saúde 
pública em nossa cidade, esperamos em Deus, que o nosso pedido seja agraciado pelo nosso 
Poder Executivo Municipal, desde já agradeço. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de 
estima e consideração. 

Gabinete 

Roberto Correia de 
Vereador 
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