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PROJETO DE LEI Nº 01/2021. 
 

Dispõe sobre a divulgação do agendamento das 
cirurgias e outros procedimentos médicos no âmbito 
da Rede Municipal de Saúde e dá outras providências. 

 
Art. 1º -  A solicitação para realização de cirurgias e outros 

procedimentos clínicos, serão realizados mediante agendamento na Secretaria 

Municipal da Saúde, na ocasião receberão um número de protocolo, que 

servirá para acompanhamento pelo site do órgão municipal. 

Art. 2º – O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria 

Municipal da Saúde, divulgará diariamente, em seu site, o andamento das 

cirurgias e outros procedimentos clínicos, pela ordem de agendamento, no 

âmbito da Rede Municipal da Saúde. 

Parágrafo Único: Ficam ressalvadas as realizações de cirurgias 

e outros procedimentos clínicos de urgência e emergência, que terão prioridade 

de atendimento, independentemente de número e de agendamento. 

Art. 3º - O Município terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

para implementar as medidas previstas nesta Lei. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 28 de janeiro de 2021. 

     

 
Humberto Canigia Rerig 

Vereador do Republicanos 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2020. 
 
 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e, ao mesmo 

tempo, apresento o presente Projeto de Lei em questão, que dispõe sobre a 

divulgação no site oficial do Município do andamento das cirurgias e outros 

procedimentos clínicos pela ordem de agendamento. 

Tal medida, além de valorizar o sistema de transparência da 

Administração Pública, servirá de meio para acompanhamento pelos usuários 

do SUS, o andamento da cirurgia ou outro procedimento clínico solicito, pela 

ordem de seu agendamento. 

Todavia, ficam ressalvadas as realizações de cirurgias e 

procedimentos clínicos de urgências, que terão prioridade no atendimentos, 

que não precisando obedecer a ordem de agendamento. 

Assim, diante a relevância da matéria, tenho a certeza da 

aprovação do Projeto de Lei pelos Nobres Edis. 

Saudações, 

 
 

    Humberto Canigia Rerig 

    Vereador do Republicanos 
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