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 LEI Nº 2636/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 

da divulgação da listagem 

semanal dos profissionais de 

saúde que irão atuar nos 

expedientes e plantões diários da 

Rede Municipal de Saúde e dá 

outras providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 64, Inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo obrigado a proceder a divulgação de 

listagem semanal dos profissionais de saúde escalados para atuarem nos 

expedientes e plantões diários em toda a rede municipal de saúde de Parelhas, 

devendo a mesma, constar as seguintes informações: 

I – Nome completo dos profissionais escalados/lotados em cada unidade de 

saúde; 

II – Horários de início e de término de seus expedientes/plantões; 

III – Especialidade dos profissionais de saúde referidos no inciso primeiro. 

 

 Art. 2º A divulgação referida no artigo acima será feita mediante a fixação 

da listagem impressa, em local de fácil visualização e leitura para os usuários 

dos serviços de saúde. 
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 Parágrafo único. Haverá fixação das referidas listagens nos Postos da 

Estratégia de Saúde da Família - ESF, nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

na Maternidade Dr.º. Graciliano Lordão, e no hospital Dr. º José Augusto Dantas, 

bem como em seu anexo. 

 

 Art. 3º A listagem semanal dos profissionais plantonistas deverá ser 

igualmente publicada no sítio web oficial da Prefeitura Municipal, devendo ser 

reproduzida nas mais diversas redes sociais administradas pelo Poder 

Executivo. 

 Parágrafo único. Em havendo contrato ativo do Poder Público Municipal 

com emissora de rádio, quedará este obrigado a divulgar a listagem semanal em 

programa de sua responsabilidade. 

 

 Art. 4º Eventuais alterações na listagem que venham a ocorrer após a sua 

divulgação, ainda que decorrentes de rearranjos internos entre as equipes de 

profissionais de saúde, deverão ser prontamente tornadas públicas através dos 

mesmos meios utilizados para a divulgação semanal referida no artigo anterior.  

 

 Art. 5º Esta lei deverá regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

30 (trinta) dias a partir da data de sua publicação, entrando em vigor e 

produzindo seus efeitos imediatamente após o decurso deste prazo. 

Parelhas, 20 de setembro de 2021. 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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