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LEI MUNICIPAL Nº 044/2001, de 19 de Abril de 2001.  

       

Autoriza o Executivo Municipal a pagar despesas de internação, 

exames, consultas especializadas, aquisição de medicamentos e 

outras despesas hospitalares às pessoas residentes no Município 

de Novo Xingu - RS. 

 

  

     JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Novo Xingu – RS, 

autorizado a pagar despesas provenientes de internações hospitalares, incluídas despesas com consultas 

especializadas, exames  e demais despesas provenientes de hospitais, clínicas e centros de atendimento 

médico especializado até o limite de 100% (cem por cento) do valor do débito. 

     

Art. 2º - O município de Novo Xingu – RS, através de sua 

administração, é autorizado a ressarcir despesas pertinentes a aquisição de medicamentos por parte das 

pessoas residentes e domiciliadas no município, os quais no momento da necessidade não se 

encontrarem a disposição nos Postos Municipais de Saúde, até o limite de 100% (cem por cento) do 

débito. 

  

     Art. 3º - Serão detentores do direito de ressarcimento das 

despesas de que trata os artigos 1º e 2º da presente Lei todas as pessoas residentes e domiciliadas no 

município de Novo Xingu – RS, que protocolarem pedido de ressarcimento¸ junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal, perante a apresentação de requisição médica, onde deverá estar 

descrita as providências a serem tomadas pelo paciente e/ou os medicamentos a serem adquiridos. 

     Parágrafo Único – Para fins de comprovação de residência o 

requerente do auxílio deverá anexar ao requerimento,  recibo de conta de luz, água ou telefone próprio 
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ou de pessoa residente no mesmo local, além de atestado de residência fornecido pelo Executivo 

Municipal. 

 

Art. 4º - O município fará o pagamento dos valores referentes ao 

serviços prestados e/ou medicamentos adquiridos, perante nota fiscal pertinente. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

04    - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0402    - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

0402.13   - SAÚDE E SANEAMENTO 

0402.13.75   - SAÚDE 

0402.13.75.428  - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 

0402.13.75.428.2015  - ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA A POPULAÇÃO 

3132    - Outros Serviços e Encargos 

3231    - Subvenções Sociais 

 

    Art. 6º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 19 de Abril de 2001.    

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 
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