
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.404, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.

Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais,
clínicas e laboratórios públicos elou privados
localízados no Municipio de Carazinho - RS, a
informar aos pacientes e usuários acerca da
cobertura dos convênios médicos e planos de
saúde em consultas, exames e procedimentos,
e dá outras providências.

Autoria: Vereador Ivomar de Andrade.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam os hospitais, clínicas e laboratórios privados localizados no Municipio
de Carazinho - RS, obrigados a informar aos pacientes e usuários do serviço de saúde, acerca da
cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos e saúde em consultas,
exames e procedimentos.

Art. 2° Os estabelecimentos mencionados no artigo anterior deverão disponibilizar
aos usuários através de quadros, cartazes, folders, meio eletrônico se tiver site o estabelecimento
e outros meios, de fácil acesso e visualização aos pacientes a relação de todos os convênios
médicos e planos de saúde que oferecem cobertura naquele local bem como respectivos
procedimentos a que eles oferecem cobertura.

Art. 3° Sempre que houver a não cobertura por parte de algum convênio médico ou
plano de saúde, os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão informar ao paciente antes
do respectivo atendimento, indicando os valores que o usuário deverá pagar, se houver a opção
do mesmo pelo atendimento particular.

Art. 4° O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará multa de duas
Unidades de Referência do Município - URMs, aplicada em dobro, em caso de reincidência.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2018.
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