
LEI MUNICIPAL Nº 731/2013, de 27 de dezembro de 2013. 
 
 
 

Revoga a Lei Municipal Nº044/2001 de 19 de abril 
de 2001 que 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, e 
dá outras providências. 

 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 
Municipal de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgoa seguinte Lei: 

 
     Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Novo Xingu – 
RS, autorizado a conceder auxilio saúde, às pessoas comprovadamente residentes no 
município de Novo Xingu. 
  
 
Art. 2º - Para fins de cumprimento da presente lei fica definido como auxílio saúde o 
ressarcimento das despesas de internação hospitalar, exames, consultas especializadas, 
aquisição de medicamentos, cirurgias, procedimentos ambulatoriais, óculos e lentes de 
contato e despesas com saúde bucal. 
 
 
  
     Parágrafo único – As despesas serão ressarcidas 
apenas quando o Sistema Único de Saúde – SUS não oferecer os serviços constantes neste 
artigo ou quando seu acesso for demorado ao ponto de comprometer a saúde do usuário. 
 
 
 
Art. 3º - O valor do auxílio saúde será de até 100% (cem por cento),das despesas em 
conformidade com o anexo único da presente lei. A definição de percentual a ser concedido 
por auxílio saúde ficará a cargo do gestor da Secretaria Municipal de Saúde, ficando 
limitado em até 02(dois) o numero de auxílio Saúde por Munícipe por ano. 
 
 



 
 
 
     Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação da 
presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária especifica da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
 
   Art. 5ºPara ter acesso ao auxílio saúde o solicitante deverá seguir o 
protocolo constante no Anexo único da Presente Lei.  
 
 
 
    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 27 de dezembro de 2013. 
 
    
 
 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 

Registra-se e Publica-se 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

PROTOCOLO PARA HABILITAÇÃO AO AUXÍLIO SAUDE. 

- Solicitar o auxílio saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde apresentando cópias de 
comprovante de residência e documento de identificação (CPF); 

   - No caso de internação hospitalar, cirurgias, procedimentos ambulatoriais e 
realização de exames, apresentar as notas fiscais comprovando as despesas. 

- Parareceber auxílio Saúde relativo à aquisição de medicamentos apresentara nota ou 
cupom fiscal e a cópia da receita médica com a prescrição dos medicamentos; 

 - Despesas com saúde bucal terão que ter documento fiscal comprobatório e cópia do 
encaminhamento da equipe de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de saúde. No caso de 
auxílio para aquisição de óculos ou lentes de contato é necessária a apresentação da 
prescriçãodo oftalmologista e a nota fiscal correspondente; 

                        - Em se tratando de auxílio a despesas decorrentes de consultas 
especializadas apresentar cópia do encaminhamento feito pela Secretaria Municipal de 
Saúde e comprovante das despesas de consulta.  

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 731/2013 
 

ExmoSr. Presidente e Srs. Vereadores: 

Como é notório, a Lei que propomos revogar é de 2001, 12 anos de vigência, que 
retrata a situação da saúde em âmbito municipal, estadual e nacional da época. 

O SUS Sistema único de Saúde evoluiu muito desde então, principalmente pela 
criação de sucessivos e inúmeros programas e estratégias de saúde, definidas pela 
Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde aos quais cabe ao município implantá-
los e viabilizá-los para ter acesso aos recursos financeiros, geralmente escassos e 
insuficientes para a manutenção dos mesmos. 

Atualmente estamos buscando a regulação e construção de redes de referência para 
termos maior oferta de serviços de média e alta complexidade pelo SUS, pois o município 
teoricamente é responsável apenas pela atenção básica, no entanto apesar dos avanços 
obtidos ainda existe pouca oferta destes serviços perante a demanda existente. 

Cabe ressaltar que o Auxílio Saúde ora proposto será financiado exclusivamente 
com recursos próprios do Município em virtude de não termos acesso a convênios, consulta 
popular ou emenda Parlamentar para esta finalidade. 

Outro fator importante é a equipe multidisciplinar implantada em nosso município 
que gera encaminhamentos, como por exemplo, saúde bucal e saúde mental. 

Baseado nestes relatos verifica-se a necessidade de criação desta nova lei municipal, 
mais especifica em relação à forma de concessão de auxílio saúde e mais abrangente 
visando a integralidade dos serviços a serem oferecidos a população de nosso município. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, em 27 de 

dezembro de 2013. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 


