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De í0 dejunho de2022

"Dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para

pacientes rdosos e pessoas com necesstdades especiais, iá
cadastradas nas unidades básrcas de saúde do Município de São

Francisco do Conde, e dá outras providências.

Autoria: Vereador Edcarlos de Almeida Vasconcelos

E os pacientes idosos e as pêssoas com necessidades especiais poderão

agendar, por telefone, suas consultas nas unidades básicas de saúde do Município de

Sáo Francisco do Conde.

§1o. Considera-se idoso à pessoa que comprovar idade igual ou superior a 60

(sessenta) anos na data da consulta.

§2o. Considera-se pessoa com necessidades especiais aquela que tem

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual

em interaçáo com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participaçáo plena e efetiva

na sociedade em igualdade de condiçÕes com as demais pessoas, nos termos da lei

federal.

E o agendamento de que trata o capuÍ do artigo 1o desta Lei somente será

possível nas unidades básicas de saúde onde o paciente já estiver cadastrado.

O número de consultas agendadas por telefone será limitado a 20% (vinte

por cento) das consultadas diárias disponíveis na unidade básica de saúde'

Para receber o atendimento, agendado previamente por telefone, o

paciente deverá apresentar, na ocasiáo da consulta, a sua carteira de identidade ou

cartáo do Sistema Único de Saúde - SUS.

I As unidades de saúde dêverâo afixar, em local visível à populaçáo'
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O PREFEITO DO MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe são conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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material indicativo de conteúdo desta Lei.

E Esta Lêi entrâ em vigor na data da sua publicaçáo, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

São Francisco do Conde-BA, í0 dejunho de2022.
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