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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI N° 2638/2017
Dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos
pacientes que aguardam por consultas e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Guarapuava.
Autores: Luiz Augusto Klosowski, Pedro Luiz Moraes e Valdemar dos Santos.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo fica obrigado a publicar e atualizar,
para acesso irrestrito, em seu sítio oficial na internet, a lista de
espera atualizada dos pacientes, por especialidades médicas,
que serão submetidos a consultas e intervenções cirúrgicas, na
rede pública do município de Guarapuava.
Parágrafo único – As listagens disponibilizadas deverão ser
específicas para cada consulta de especialidade médica, ou intervenção aguardada, e abranger todos os pacientes inscritos
nas diversas unidades de saúde do município de Guarapuava,
incluindo as entidades conveniadas, consórcios de saúde ou
quaiquer outros prestadores que recebam recursos públicos do
Município, do Estado ou do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 2º A publicação e divulgação das informações de que trata
esta Lei obervará o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou outro
documento oficial estabelecido pelo município de Guarapuava.
Art. 3º A lista de espera será disponibilizada pela Secretaria
Municipal de Saúde, que deverá seguir a ordem de inscrição
para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, ou em caso de agravamento da condição de saúde
do paciente, assim atestados por profissional competente.
Parágrafo único – As listas de espera deverão ser atualizadas, no mínimo, semanalmente.
Art. 4º As informações a serem divulgadas devem minimamente conter:
I – a data de solicitação da consulta e/ou das intervenções
cirúrgicas;
II – a posição que o paciente ocupa na fila de espera da especialidade médica pertinente;
III – a relação dos inscritos habilitados para a respectiva consulta ou procedimento cirúrgico;
IV – a especificação do tipo de cirurgia e consulta com especialista.
Art. 5º A inscrição em lista de espera não confere ao paciente
ou a sua família o direito subjetivo à indenização, caso a consulta ou a cirurgia não se realizem em decorrência de alteração, justificada, da ordem previamente estabelecida.
Art. 6º Fica facultado ao Poder Executivo a criação de serviço
gratuito de consulta das filas de espera (telefone, APP), considerando os meios atuais de acesso, permitindo que o maior
número de usuários acompanhem a evolução da fila.

Art. 7º As Unidades de Saúde (UBS) do município e as entidades conveniadas ou quaiquer outros prestadores que recebam
recursos públicos do Município, do Estado ou do Sistema Único de Saúde (SUS), afixarão em local visível as principais informações a respeito desta Lei, como seu número, a possibilidade
de alteração da situação do paciente inscrito e as instruções
necessárias para consulta às listagens.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a
data de sua publicação.
Guarapuava, 13 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL – Sistema Registro de Preços Nº.
004/2017
O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do
Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços – nº 004/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de
equipamentos de impressão/ cópias, scanner, fax, conforme
descrição no edital de Pregão Presencial acima elencado.
Tipo: Menor Preço Global
Suporte legal: Lei Federal 10.520/02; Lei Federal 8666/93; Decreto Municipal nº 1168/2006 e Decreto Municipal 1447/2007.
Data de abertura e julgamento: 24/07/2017.
Horário: 14h00min.
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guarapuava
- Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.
Pregoeiros: Marcelo Pereira Maciel e João Augusto Keche
Informações: Setor de Licitações – telefone: 42- 3630-3800 de
segunda a sexta – feira das 13:00 às 19:00 horas.
Edital: O edital poderá ser adquirido no setor de licitações, ou
pelo e-mail: licita_cmg@yahoo.com.br
Guarapuava, 07 de julho de 2017
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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