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LEI MUNICIPAL N° 983/2015.

"INSTITUI O "AUXILIO SAÚDE"
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,
EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS,
PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS,
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
São José das MissõeslRS, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte:

LEI

Art. 1.0 - Fica instituído o "Auxilio Saúde" que se divide em
"Auxilio Medicamentos" destinado para a aquisição de medicamentos,
"Auxílio Consultas e Exames" destinado à realização de consultas e
exames médicos especializados e "Auxílio Passagens" destinado a auxiliar
nos deslocamentos para centros maiores em tratamentos médicos
encaminhados.

Art. 2.° - Para concessão dos auxílios de que tratam o Art. 10

desta Lei, deverá ser observada a condição socioeconômica dos requerentes
a ser auferida através dos seguintes critérios:

I -A falta de meios para prover a própria subsistência ou de tê-
Ia provida por sua família;

11 - A renda que mantém a família é obtida de forma
esporádica e insuficiente;

111 - Número de integrantes 'do grupo familiar comparada com
a renda bruta familiar;

IV - Gastos contínuos com tratamento de saúde do grupo
familiar;

V - Situações de grande impacto que interfiram diret ente
dinâmica familiar, não apenas no aspecto socioeconômico (co o doenças,
enfermidades ou infortúnios) e que não estejam contemplad s no as ecto
econômico.
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iI-70% do valor, dos auxílios de que trata o Art. 1° desta Lei,
para o requerente que se enquadrar no critério previsto no inciso II do art.
2° desta Lei; e

Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal auxiliará, de
acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, com:

I - 100% do valor, dos auxílios de que trata o Art. 1° desta Lei,
para o requerente que se enquadrar no critério previsto no inciso I do Art.
2° desta Lei;

lU - 50% do valor, dos auxílios de que trata o Art.l ° desta Lei,
para o requerente que se' enquadrar nos critérios previstos nos incisos III,
IV e V do Art. 2° desta Lei.

Art. 3°. - A concessão dos beneficios somente poderá ser feita
mediante prévia averiguação, através de estudo/avaliação social firmada
por Assistente Social do Município ou verificação por prova documental
idônea, da condição socioeconômica de cada um dos requerentes e
comprovação de que se trata de pessoas necessitadas, segundo critérios
objetivos determinados em epígrafe.

Art. 4°. - A concessão de auxílios assistenciais especialmente
sob forma de fornecimento de medicamentos, exames e assemelhados ou
cirurgias constitui medida excepcional, somente cabível quando não
configuradas situações que demandem a prévia realização de processo
licitatório ou de dispensa/inexigibilidade, nos termos da Lei Federal n?
8.666/93, quando não sejam fornecidos pela Unidade Básica de Saúde, pela
Farmácia Popular, os de responsabilidade do Estado ou não sejam serviços
fornecidos pelo SUS e mediante prévia verificação de disponibilidade
financeira e orçamentária.

Art. 5°. Para concessão dos auxílios o requerente deverá
apresentar, também, Receituário Médico (atualizado), onde dever' ar:
o tempo de tratamento e a causa da enfermidade CID, quantidad
necessária e nome genérico ou comercial do medicamento u constar os
tipos de exames ou cirurgia a serem realizados.
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Art. 6°. Para receber o valor do auxílio concedido, o
beneficiário deverá apresentar à Tesouraria as Notas fiscais ou Cupom
Fiscal do estabelecimento hospitalar, com a discriminação dos serviços
prestados, tratamentos e a relação dos medicamentos aplicados; a Nota
Fiscal ou Cupom Fiscal com a relação dos exames realizados (laboratoriais,
radiológicos e outros); a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal da compra does)
medicamento(s), ou dos bilhetes de passagens, juntamente com a
autorização da Secretaria Municipal de Saúde. As Notas Fiscais ou Cupom
Fiscal deverão conter o nome, n" de identidade e n? do CPF do beneficiário.

Art. 7°. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá
manter atualizado o cadastro socioeconômico dos beneficiários dos auxílios
concedidos com base na presente Lei.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Assistência
Social encaminhará ao Poder Legislativo Municipal, até o quinto dia útil de
cada mês subsequente, a relação das pessoas beneficiadas com os auxílios
previstos no Art. 1° da presente Lei, acompanhada de toda a documentação
que amparou a concessão de cada auxilio concedido.

Art. 8° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9.° - Revoga a Lei Municipal n" 538/2005.

Art. 10° - Esta Lei e
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