
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 472, DE 25 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre a criação do Programa de
Concessão de Benefícios eventuais no

âmbito da Secretaria Municipal da Saúde
do Município de Itatuba e revoga a Lei n**
417 de 21 de Setembro de 2015.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ITATUBA, Estado da Paraíba no

uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica, faz
saber que à Câmara Municipal de Itatuba aprovou e o Prefeito
sancionou a seguinte a Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, no âmbito

da Secretaria de Saúde do Município de Itatuba, nos termos desta Lei.

Art. 2° O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,

visa à autorização e destinaçâo de recursos do orçamento Municipal em
conjunto com recursos Federais com a finalidade de compra de material
para distribuição e auxílio financeiro aos usuários do SUS, que
comprove ser baixa renda, nos termos desta lei.

Art. 3® Ficam criados os seguintes benefícios:

I- Programa de Concessão de Medicamentos- tem a finalidade de
atender os pacientes SUS do Município de ITATUBA que solicitarem a
concessão de medicamento, que não esteja disponível para dispensação

no momento da solicitação e que apresentam laudo médico justificando
a  necessidade do seu uso;
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II - Programa de Concessão de Consulta e Exames/Procedimentos

Especializados- tem a finalidade de atender os pacientes SUS do

Município de Itatuba que necessitam e solicitam, através de protocolo,

junto a Central de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde,

consulta e/ou exames/procedimentos especializados não disponíveis na

Rede Básica de Saúde, bem como não disponível pelo Sistema de

Regulação SISREG.

III - Programa de Concessão de Exames Laboratoriais - tem a finalidade
de atender os pacientes SUS do Município de Itatuba que necessitam e
solicitam, junto a Secretaria Municipal de Saúde, exames laboratoriais
excepcionais não disponíveis na lista básica de exames laboratoriais do
SUS.

IV - Programa de Concessão de Fórmula Infantil- tem a finalidade de
atender as crianças SUS do Município, que são acompanhadas nas
Unidades Básicas de Saúde e apresentam risco nutricional identificado
pelo Médico Assistente ou Médico da Unidade de Saúde e que
apresentam laudo preenchido pelo profissional Nutricionista.

V - Programa de Concessão de Complemento Alimentar- tem a
finalidade de atender os pacientes com agravos que os impedem de
manter uma alimentação por via oral adequada, devido as seqüelas de
doença e/ou resultante de tratamento que comprometa o estado
nutricional do paciente.

VI - Programa de Concessão de Prótese Dentária- tem a finalidade de
atender os Usuários do Sistema Único de Saúde do Município, que são

atendidos nas Unidades de Saúde de sua referência, que necessitam de
Prótese Dentaria e são encaminhados pelo Profissional Dentista da
Unidade de Saúde;

Vil - Programa de Concessão de fraldas descartáveis- tem a finalidade
de atender os Usuários do Sistema Único de Saúde do Município, aos

usuários que apresentam laudo médico justificando a necessidade do
uso de fraldas geriátricas.
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VIII- Programa de Apoio Financeiro para Tratamento de Saúde Fora do

Domicilio - TFD - tem a finalidade de atender os usuários que

necessitem de deslocamento fora do município de Itatuba, com direito

a um acompanhante, quando necessário, conforme os critérios desta

lei.

IX- Programa de Cessão de cadeira de rodas, muletas e aparelhos

ortopédicos - tem a finalidade de ceder ao usuário, sob o regime de

comodato, conforme os critérios desta lei.

X- Programa de Custeio de Cirurgias- tem a finalidade de custear

cirurgias oriundas de decisões judicisiis ou requeridas pelo Ministério

Público.

Art. 4° Para fins de fazer jus á concessão de qualquer um dos
benefícios, o requerente deverá protocolar a solicitação do auxilio na
Secretaria Municipal da Saúde, devendo:

I - Comprovar, através de cópia de documento (recibo de água, luz ou
telefone) a residência no Município de Itatuba;

II - Apresentar cópia da Carteira de Identidade, CPF e Cartão SUS.

III - Apresentar cópia do cadastro no Programa Saúde da Família
fornecido pela Unidade de Saúde de sua referência

IV - Apresentar receita médica original e atualizada ou a requisição
médica do Médico Assistente ou da Unidade de Saúde, devidamente

preenchido.

V - Apresentar Laudo Médico ou requisição disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Saúde devidamente preenchido pelo Médico
Assistente ou da Unidade de Saúde com o CIO da doença, bem como as

quantidades do benefício necessárias e o modo da administração,
quando for o caso;



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

GABINETE DO PREFEITO

VI- Preencher formulário padrão contido na Secretaria de Saúde

requerendo benefício.

VII- Comprovar renda per capta do grupo familiar de até meio salário

mínimo vigente à época do requerimento do beneficio.

§ 1® Quando se tratar do Beneficio Eventual de Fórmula Infantil deverão

ser também apresentados ainda:

I - Cópia do Cartão Nacional de Vacinação com o registro do peso e
vacinas atualizados;

II - Apresentar comprovação de uma ou mais das seguintes
condicionalidades: prematuridade; baixo peso; desnutrição; risco
nutricional associado a uma doença grave ou condição física

relacionada a forma de alimentação e crianças impedidas de receber
leite materno;

III - Apresentar Prescrição fornecida pelo Médico Pediatra Assistente ou
Médico da Rede Básica;

IV - Apresentar Laudo de Profissional Nutricionista devidamente
preenchido;

§ 2° Quando se tratar do beneficio eventual de Complemento Alimentar,
o  requerente deverá também apresentar Laudo de Profissional
Nutricionista devidamente preenchido;

§ 3° Quando se tratar de benefício eventual de prótese dentária, o
requerente deverá Apresentar Laudo do Cirurgião Dentista da Unidade
de Saúde de sua referência indicando qual a necessidade da Prótese

Superior e/ou inferior;

Art. 5® Para obter os benefícios, o Municipe ou seu familiar deverá
comparecer junto a Secretaria de Saúde e atender todos os requisitos
elencados no art. ^ 4O
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Art.6° Observados os requisitos anteriores, havendo disponibilidade
financeira para a concessão no momento da solicitação, deverão ser

observados os tetos/cotas estabelecidos para cada benefício, ficam

ainda os solicitantes sujeitos as seguintes condicionalidades, de acordo

com o caso:

I - Ao limite de uma solicitação mensal por paciente, por benefício;

II - Consultas e exames/procedimentos especializados ficarão

vinculados ao esgotamento das cotas do Sistema de Regulação SISREG;

111- Os medicamentos a serem fornecidos serão aqueles que não estejam

na REMUME, ou que estejam na REMUME, mas não disponível para
dispensação no momento da solicitação e que apresentam laudo médico
justificando a necessidade do seu uso.

IV - No tangente ao Programa de Concessão de Fraldas, o mesmo fica
vinculado a visitações da equipe do NASF, devendo ser emitidos
pareceres semestrais sobre a condição sócio- econômica familiar do
beneficiário.

§1°- Deve ser informado no laudo emitido pela equipe do NASF o
tamanho da fralda, cujo quantitativo não ultrapassará o limite máximo
mensal para dispensação de 02 (dois) pacotes de fraldas.

§2°- Cabe ao Município de Itatuba a avalição e o deferimento do
processo para que seja realizada a dispensação pela Secretaria
Municipal de Saúde para efetivar a compra e dispensação das fraldas
conforme disponibilidade orçamentária.

§3®- Com relação a decisões judiciais e recomendações do Ministério
Público, para as famílias que percebem benefício de prestação
continuada- BPC- a limitação da quantidade estará condicionada em
até a metade do quantitativo indicado pelo médico e contido na
sentença judicial ou recomendação do Ministério Público.
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Art. 7® Programa de Apoio Financeiro para Tratamento de Saúde Fora

do Domicílio - TFD, é de responsabilidade do Município:

I- As despesas com deslocamento do paciente e, quando necessário,

de seu acompanhante, incluso ida e volta, até o ponto de partida mais

próximo do local de tratamento, conforme limitação de valores e

distância de deslocamento incluído no anexo dessa lei.

§1°- a solicitação de custeio de despesas para acompanhante deverá
preceder de laudo médico comprovando a necessidade de permanência
de acompanhante durante período de internação.

§2°- em casos excepcionais, como acompanhamento de menores de
idade, pessoas portadoras de doenças físicas ou mentais, idosos
maiores de 60 anos e gestantes de alto risco, não serão necessários à
apresentação de laudo médico indicando a necessidade de
acompanhante.

§3°- O quantitativo de acompanhante está limitado, em qualquer caso,
a 01 (um) acompanhador.

II- As despesas com alimentação e pernoite do paciente e
acompanhante, conforme limites no anexo desta lei.
III- Em caso de óbito do usuário em tratamento fora do domicílio, o

município de Itatuba poderá auxiliar nas despesas decorrentes do
transporte do corpo até o seu domicílio.
IV- A liberação do benefício para TFD realizar-se-á mediante
expedição de cheque nominal em favor do beneficiário ou seu
representante legal.

Art. 8® Programa de Cessão de cadeira de rodas, muletas e aparelhos
ortopédicos, funcionará sob o regime de comodato.

I- Os beneficiários deverão, além de preencher o contido no art.4®
desta lei, após o deferimento do pedido emitido pela Secretaria de
Saúde, assinar o contrato de comodato de cessão.

II- O comodatário ou seu representante legal ficará responsável pela
manutenção do aparelho cedido.

III- O NASF emitirá parecer, sempre que necessitar, para acompanhar
e verificar a manutenção da necessidade da cessão do bem móvel.
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Art. 9° Perderá o benefício, além de responder civil e criminalmente

pelo ato praticado, o benefíciário que prestar declaração falsa ou usar

de meios ilícitos para obtenção de vantagens.

Art. 10 O Programa terá vigência a partir da publicação desta Lei.

Art. 11 Revoga-se a Lei Municipal n° 417, de 21 de setembro de 2015.

Art. 12 Autoriza o Poder Executivo realizar as alterações necessárias no

orçamento municipal em decorrência das despesas da presente lei,
podendo onerar as dotações próprias do orçamento, suplementares, se

necessário.

ARON RENÉ MARTÍNS DE ANDRADE

Prefeito Constitucional


