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§ 3º. A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar auxílio da Secretaria Municipal 

de Assistência Social para a elaboração de Pareceres Sociais, para comprovar a condição 

socioeconômica do usuário. 

§ 4° São crianças, para efeitos desta Lei, aquelas definidas na Lei n° 8.069/1990 – 

Estatuto da criança e do adolescente; 

§ 5º. São pessoas com deficiência, para efeitos desta Lei, aquelas definidas no Decreto 

Federal nº 3.298/1999 e suas alterações; 

§ 6º. São pessoas idosas, para efeitos desta Lei, aquelas definidas na Lei nº 10.741/2003 

– Estatuto do Idoso e suas alterações. 

Art. 2º. Os interessados na concessão dos benefícios definidos nesta lei, deverão estar 

cadastrados junto a Secretaria Municipal de Saúde, onde a Equipe Multidisciplinar procederá 

para verificação “in loco”, e então decidir sobre a homologação ou não do seu cadastro, 

observando-se os            requisitos mencionados no artigo 1º, § 1º e incisos. 

§ 1º. Quando da necessidade de atendimento, qualquer membro da família poderá 

solicitar o benefício, que depois de comprovada a sua necessidade, será concedido dentro 

dos limites estipulados por esta Lei, assim como da disponibilidade financeira prevista. 

§ 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por força desta Lei a consignar nos 

orçamentos seguintes, dotações orçamentárias necessárias a manutenção do programa ora 

criado. 

Art. 3º. O número de fraldas a serem fornecidas será estabelecido por prescrição médica 

da Rede Municipal de Saúde, limitado ao máximo de 20 (vinte) pacotes de fraldas ao mês 

por pessoa, em tamanhos infantil ou geriátrico. 

Art. 4º. Considerando as possibilidades orçamentárias e financeiras municipais, fica 

fixado o quantitativo máximo de 10.000 (dez mil) pacotes de fraldas a serem distribuídas 

anualmente. 
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Parágrafo único. As fraldas descartáveis se destinam a uso exclusivo do 

beneficiário, sendo que o desvio ou a negociação das mesmas importará em cancelamento do 

benefício, sem prejuízo de outras sanções legais. 

Art. 5º. Caso seja comprovado que os dados cadastrais não espelhem a verdade, fica o 

beneficiado obrigado a devolver aos cofres públicos o benefício recebido, devidamente 

corrigido, e seu cadastro será automaticamente cancelado. 

Parágrafo único – Cabe a Secretaria Municipal de Saúde a verificação para a 

comprovação dos dados cadastrais. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

Gabinete da Prefeita 

Aurora do Pará – PA, 17 de maio de 2022. 
 

 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita Municipal de Aurora do Pará - PA 

 


		2022-10-24T15:04:25-0300
	VANESSA GUSMAO MIRANDA:98492101253




