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            LEI MUNICIPAL Nº 909/18, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.  
 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E 
BENEFÍCIOS DE CARÁTER EVENTUAL E 

CIRCUNSTANCIAL, NA ÁREA DA SAÚDE E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:  

 
 

 
 

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de 
Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a presente lei. 

 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

implantar/implementar programas e conceder auxílios financeiros e 

benefícios de caráter eventual e circunstancial aos munícipes 

residentes no município de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. Farão jus aos auxílios, os munícipes que 

comprovarem residência há pelo menos 6 (seis) meses no Município. 

Art. 2º A todos que se enquadrarem no artigo anterior, farão 

jus aos auxílios/benefícios conforme segue: 

I – auxílio para aquisição de medicamentos não 

disponibilizados na Farmácia Básica da Rede Pública e de acordo com 

a Relação nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

II – auxílio para tratamento de saúde, despesas médicas e 

hospitalares, ambulatoriais e exames de alto custo/complexidade, de 

qualquer natureza, não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) e/ou não disponíveis pelo SUS na região em tempo oportuno. 

III – Auxílio passagem aos pacientes e acompanhantes, 

quando for o caso, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, 
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ou órgão equivalente, através de Tratamento fora do domicilio (TFD), 

dentro e fora do Estado de Santa Catarina nos locais de referência 

pactuados.  

 

 

IV – Auxílio para aquisição de órteses e próteses ortopédicas, 

próteses dentárias, óculos (armação e lentes) e próteses auditivas. 

V – Auxílio para exames e procedimentos odontológicos 

especializados como: ortodontia, periodontia, bucomaxilofacial; 

VI – auxílio para aquisição de suplementos nutricionais 

destinados às crianças com carências nutricionais, devidamente 

comprovados através de avaliação médica e nutricional de 

profissionais da Rede Publica ou por estes encaminhados à 

especialistas e mediante protocolos estabelecidos. 

§ 1º Os auxílios para exames e medicamentos, bem como 

para o pagamento de despesas médico-hospitalares ou odontológicas, 

somente serão concedidos para serviços e procedimentos, não 

prestados ou oferecidos pelo município e/ou órgãos 

conveniados/credenciados ao Município ou ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), exceto em casos de urgência ou emergência 

devidamente justificados e de acordo com os critérios estabelecidos 

no Decreto 7.508/2011, especialmente artigos 8º e 28; 

§ 2º  Os auxílios financeiros previstos no presente artigo 

somente poderão ser concedidos desde que haja dotação 

orçamentária e disponibilidade financeira para arcar com as 

respectivas despesas. 

Art. 3º Qualquer auxílio a ser concedido nos termos da 

presente Lei, somente será efetivado mediante solicitação expressa 

do(a) Secretario(a) Municipal de Saúde – Gestor(a), observando-se 

para tanto o seguinte: 

a) Possuir Cartão Nacional de Saúde (CNS) e residir no 

município há pelo menos 06 (seis) meses; 

b) Documentos comprobatórios das despesas para 

efeito de pagamento ou reembolso – Nota Fiscal ou Recibo 
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Personalizado – e solicitação /prescrição médica/odontológica 

(receita/pedido), quando for o caso, devidamente assinada e 

com registro no Conselho de Classe correspondente. 

c) Comprovante de residência e documentos pessoais 

(RG, CPF, CNS, Certidão de Nascimento ou equivalente). 

 

d) Justificativa do setor competente e por servidor (a) 

designado(a) para tal, descrevendo os motivos que ensejaram 

a concessão do auxílio. 

§ 1º Fica a cargo do Conselho Municipal de Saúde, de acordo 

com os princípios do Controle Social, efetuar a fiscalização da 

concessão dos benefícios previstos nesta lei. 

§ 2º Poderá o Conselho Municipal de Saúde, deliberar por 

meio de Resolução, sobre critérios específicos e/ou valores para 

concessão dos auxílios/benefícios nos casos em que pela 

especificidade assim o requeira. 

§ 3º Deverão ser anexados ao processo da concessão do 

auxílio, cópia dos documentos descritos nas letras “a”, “b” e “c” e o 

documento original, assinado pelo responsável. (letra “d”) 

Art. 4º Os auxílios financeiros estabelecidos pela preste Lei 

deverão ser repassados diretamente às pessoas beneficiadas ou a 

seus representantes legais. 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação do objeto da 

presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária do fundo 

Municipal de Saúde. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, 

condicionada sua eficácia à publicação no DOM/SC. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Lei 500/2009 de 20 de março de 2009.  

   Tigrinhos, 22 de agosto de 2018. 

 

    DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA 

       Prefeito  


