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Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de 

listagens de pacientes que aguardam por consultas com 

médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública 

de saúde municipal de Taubaté. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Serão divulgadas por meio eletrônico e com acesso irrestrito no sítio 

eletrônico oficial do município de Taubaté, as listagens dos pacientes que aguardam por 

consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal 

de Taubaté.  

Parágrafo Único - A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, 

sendo divulgado apenas o número do Cartão SIM/SUS e a data de seu nascimento. 

Art. 2º - 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 laudo médico, ou por decisão judicial.  

Art. 3º - As informações a serem divulgadas devem ser apresentadas por listagem 

geral, nos moldes do Anexo único desta Lei, devendo constar o seguinte: 

I) - número do protocolo fornecido no ato da solicitação da consulta, do exame ou da 

intervenção cirúrgica; 

II) a data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica; 

III) o número do Cartão SIM/SUS do solicitante; 

IV) a data do nascimento do solicitante; 

V) o tipo da solicitação: C= Consulta; E= Exame; IC= Intervenção Cirúrgica; 

VI) a especialidade a que se refere a solicitação; 

VII) a data agendada pela Secretaria da Saúde para o atendimento das solicitações; 

VIII) a situação atualizada da lista que constara as informações: R= Realizado; 

A=Aguardando; D=Desistência.  

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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Art. 5º - Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente inscrito na 

listagem de espera com base no critério de gravidade do estado clínico, quando devidamente 

comprovada a emergência por laudo médico, ou por decisão judicial.  

Art. 6º - A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou à sua família o 

direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a cirurgia não se realizar em 

decorrência das condições previstas no artigo anterior.  

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias de sua 

publicação.  

Art. 8º - As despesas que porventura vierem a ocorrer por conta da execução da 

presente Lei, serão suportadas por conta da rubrica 04.131.7004.2250 – Propaganda e 

Publicidade. 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

  Plenário Jaurés Guisard, 01 de fevereiro de 2016. 

 

    Vereadora Loreny – PPS 
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            PROJETO DE LEI Nº       /2017 

                                                             ANEXO ÚNICO 

LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR VAGA DE CONSULTA, EXAME 

OU INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.  

Numero do 

Protocolo 

 

Data 

da 

solicita
ção 

Nº do 

Cartão 

SIM/SUS 
do 

solicitant

e 

Data do 

nascimento 

do 
solicitante 

Tipo de 

Solicitação: 

C=Consulta 
E=Exame 

IC=Interve

nção 
Cirúrgica 

 

 

 

Especialida

de 

solicitada 

Data do 

Agendamento 

da Consulta 

Situação 

atual:  

R=Realizado 

A=Aguardand
o 

D=Desistênci
a 

 

 

Condição do 

atendimento da 

solicitação: 

L= Lista 

E=Emergência 

J=Judicial 
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JUSTIFICATIVA 

  O objetivo que esta propositura pretende alcançar é garantir transparência ao 

serviço público de saúde do município de Taubaté, fundamentada no princípio da publicidade 

insculpida na Constituição da República e regulamentada pela Lei Federal nº. 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, garantindo a todos os cidadãos o direito de receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.  

                     A Lei do acesso à informação contemplou um conjunto mínimo de informações 

de interesse público que devem ser fornecidas pela internet que abrange informações 

institucionais, financeiras, orçamentárias, informações sobre licitações, contratos e dados 

gerais sobre programas, ações, prestação de serviços, projetos e obras de órgãos e entidades 

publicas. 

  A presente propositura cuida de assunto de interesse geral da população, 

concernente a informações relativas a atuação da administração pública, especificamente no 

tocante a divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, 

exames e cirurgias na Rede Pública de Saúde Municipal de Taubaté, sem qualquer relação 

com matéria estritamente administrativa ou relativa à organização de serviços públicos, afeta 

apenas ao Poder Executivo, em suposta violação aos artigos 5º, 24, § 2º, “1” e “2”, 47, incisos 

II, XIV e XVII, e 174, todos da Constituição Estadual de São Paulo, razão pela qual pode 

decorrer de iniciativa parlamentar. Não se pode alegar intromissão em questões relativas à 

criação, estrutura, atribuições, funcionamento, planejamento, regulamentação e 

gerenciamento de órgãos e serviços da administração pública municipal, cuja competência é 

privativa do Prefeito Municipal.  

  Desta feita a propositura pretende apenas dar conhecimento à população acerca 

da divulgação da lista de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e 

cirurgias na Rede Municipal de Saúde, de molde a facilitar e garantir o pleno cumprimento de 

obrigação constitucionalmente e legalmente imposta ao ente público sobre questão de 

interesse predominantemente local, dando ênfase ao princípio da publicidade dos atos 

administrativos, de acordo com as atribuições conferidas aos municípios pelos artigos 30, 

inciso I, e 37, caput, da Constituição Federal, sem imiscuir-se diretamente em atos concretos 

da administração pública municipal.  

                        Ademais na Lei Orçamentária Anual para o exercício fiscal de 2017, há 

dotação prevista para a rubrica “Propaganda e Publicidade” no montante de R$ 3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil reais), lançada no Programa 7001 – Ação 04.131.7004.2250.  

  A utilização dos recursos orçamentários destinados à Propaganda e Publicidade 

do ente governamental está atrelada ao princípio estabelecido na Constituição Federal que 

estabeleceu no § 1º do Art. 37 que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social.  

  Sob o enfoque do escopo constitucional da publicidade institucional, a mesma 

visa tornar possível o controle e a fiscalização populares acerca das atividades da 

Administração Pública na consecução do bem comum, ou seja, voltada ao interesse público, 

como nos ensina Celso Antonio Bandeira de Mello: “...os agentes administrativos não são 
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donos da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade, esta sim, 

senhora de tais interesses, visto que, nos termos da Constituição, todo poder emana do 

povo...” 

  Com o advento da Lei do Acesso à informação, espera-se das autoridades 

municipais que de acordo com sua competência e autonomia constitucionalmente garantidas, 

divulguem aos munícipes e à sociedade, da forma mais ampla e transparente possível, 

informações de interesse público, e assim também fomentar o exercício da cidadania.  

  Assim sendo, submeto a presente propositura à avaliação dos Nobres Pares, 

solicitando apoio e o voto favorável à aprovação da mesma. 

 

 

    Plenário Jaurés Guisard, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

     Vereadora Loreny - PPS 
 

 


