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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MI$SOES

LEI MUNICIPAL N. ° 538/2005.

INSTITUI O "AUXILIO SAÚDE" ARA REALIZAÇÃO DE
CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS ESPECIALlZADOS, PASSAGENS PARA
DESLOCAMENTOS, AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS, ABRE CRÉDITO
ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal
de São José das Missões/RS, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica instituído o "Auxilio Saúde" que se divide em
"Auxilio Medicamentos" destinado para a aquisição de medicamentos, "Auxílio
Consultas e Exames" e 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.° - O "Auxilio Medicamentos" é destinado à aquisição
de medicamentos que não se encontrem em estoque na farmácia básica do
Município, e será de O a 100% do valor do receituário médico.

Parágrafo Único - A autorização e a concessão do auxilio
será dada pelo Secretário Municipal da Saúde e ou da pessoa por ele
designada, que deverá efetuar a avaliação criteriosa do valor a ser concedido.

Art. 3.° - O "Auxilio Consultas e Exames" é destinado à
realização de consultas e exames médicos especializados e O a 100% do seu
valor.

Parágrafo único - os auxruos para consultas e exames
médicos e Iaooratonats serão priorizados p~ra as clinicas médicas ou médicos
e laboratórios conveniados pelo Município.

Art. 4.° - O "Auxilio Transporte" se destina a auxiliar no
deslocamento de pessoas para tratamento médico em centros maiores, e
acompanhantes dos pacientes, nos casos em que houver encaminhamento
médico e será de O a 100% do valor da passagem.

Art. 5.° - Os auxílios de que tratam esta lei serão pagos
diretamente à pessoa beneficiária ou a seu responsável, mediante empenho e
liquidação da despesa, a qual está condicionada à apresentação de documento
idôneo e de autorização para a sua realização por parte da Secretaria da
Saúde.

Parágrafo Único - A Administração Municipal manterá
controles mensais dos "Auxílios Medicamentos", na forma do Anexo I, "Auxilio
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Consultas e Exames" na forma do Anexo li, e "Auxilio Passagens", na forma do
Anexo 111,os quais serão mantidos em arquivo na Tesouraria Municipal para
comprovação dos auxílios concedidos.

Art. 6.° - Para a concessão dos Auxílios que trata a presente
Lei, deverá ser observada a disponibilidade financeira e orçamentária do
município.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Saúde,
juntamente com a Administração Municipal deverão elaborar cronograma
contendo uma perspectiva de despesas mensal, por tipo de Auxilio, de acordo
com o orçamento municipal e com a disponibilidade financeira de que trata o
caput deste artigo.

Art. 7° - Para a cobertura das despesas decorrentes desta
Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional
especial com a seguinte caracterização:

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade - 01 - Manutenção da Saúde com Recursos da ASPS
Atividade - 2030 - Manutenção da Séc. da Saúde
Elemento da Despesa 3.3.90.48.00.00.0040 - Auxilia Pessoa Física

R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Parágrafo Único - Para a cobertura do crédito adicional ora
autorizado servirão de recursos os decorrentes da Seguinte Dotação
Orçamentária:

10 - Encargos Gerais
2060 - Manutenção de Encargos Gerais
3390 08 00 00 00 00 0001 - Outros Benefícios Assistenciais

(15929.8) R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).
Deverá constar no orçamento, dotação especifica para a

finalidade da presente Lei.
Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

DAS MISSÕES, AOS 28 DE SETEMBRO DE 2005.

~~~~
EDISON LUIS BUENO DE QUADROS

Prefeito Municipal
REGISTRE-S~UBLlQUE-SE:

VAL TER DE ~OS BERNARDI
Séc. Mun. De Administração
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