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LELMUNICIPAL _N” 1051/2002 - DE_ 20/06/2002
Dispde sobre o tratamento desaude fora do domicilio
e da outras Providencias-   LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Preteito Municipal de Nova Guataporanga

[stado de Sao Paulo, no usolegal de suas atribuigdes. etc

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;
Ek ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI

ARTIGO1”)- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal custear despesas tratamento de saude dos

municipes fora do domicilio da sede de Nova Guataporanga. sempre que necessitar de especialida-

des que nao possamser prestadas na circunscrigao do Municipio de Nova Guataporanga.

ARTIGO2”)- As despesas de quetrata o artigo anterior diz respeito aotransporte, alimentagao e estadia

do paciente fora de seu domicilio

Paragrafo Unico — Na execugao da autorizagio deque trata esta Lei, o Poder Executivo buscara sempre

© atendimentoaopaciente do Municipio da forma menos onerosa ao erario podendoutilizar-se_do

pagamentode passagens para © transporte daqueles pacientes que nao necessitaremde ambulancia,

ou mesmo fornecimento de combustivel para aqueles que possamdispor de condugaopropria ou

de terceiros

ARTIGO 3°)- Somente terao direito aos beneficios de que trata esta Lei, os pacientes que forem encami-

nhados pelos servigos publicos de satide coma indicagao da necessidade dotratamento fora do

domicilio

ARTIGO 4")- O Centro de Satide local disponibilizara o setor responsavel pelo agendamentofora do

domicilio, cabendo ao respectivo setor indicar o atendimento necessario ao pacientea titulo de

transporte, alimentagdoouestadia, de acordo com a localizagéo e¢ caracteristicas do servigo

Paragrafo Unico - De posse do documento de que trata o “caput” deste artigo o paciente responsavel

protocolara a solicitagao do beneticio que devera ser deferido pelo Prefeito Municipal ou pessoa

a quemcle delegaresta atribuigao

ARTIGO 5")- Em casos de comprovada necessidade podera ser deferido os beneficios do tratamento de

saude fora do domicilio ao paciente e um acompanhante

ARTIGO6")- Fica autorizado ao Poder Executive despender como beneficio de quetrata esta Lei, no

exercicio de 2002 ate o montante de R$. 16,000.00 (Quinze Mil Reais)

ARTIGO 7")- As despesas decorrentes da execug’io desta Lei correrao por conta de dotagaoproprias,

consignadas no orgamentovigente, suplementadas se necessario   

ARTIGO3°)- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagéo, revogadas as disposigdes em

contrario
Gabinete do Prefeito Municipal
Em20 de Junho de 2002
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