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LEr No. 993/2@5.

Instifui Programa de Assisfência à 5aúde e
Profeção Integral aos Portadores de
Necessidades Especiais e Superação das
fncapacidades Físicas das pessoas carenfes do
/lúunicípio de Areia Branca/RN, e dd outras
providências

Á Câmoro tlrtunicipol oprovou eev,Prefeito do lúunicípio de Áreia
Broncq, ssnciono e promulgo c seguinte leit

Art. 1". Fico o lúunicípio de Areia Bronco outorizsdo o instituir
Progromo de Ássistâncio à Soúde e Proteçôo Integrol oos Portodores de
Necessidodes Especiois e Superoçõo dqs Incopocidodes Físicqs dos pessoos

cqrentes do lúunicípio de Areto Bronco/RN.

Art. 2'. Serõo beneficirírios do Progromo nominodo no ortigo
onterior qs pessoos físicos gue possuírem rendq fomiliar mensol infarior a 0?
(dois) soltírios mínimos e necessitorem de um dos ocessórios médicos descritos
o seguir:

I - oporelho ouditivo;
ff - colete ortopédico:
IIf - codeiro de rodos; ou,

IV - próteses ou outros eguipomentos de compensoçôo físico-
biológica.

§1o. Apenas poderão ser beneficiórias do Programa criada
Lei as pessoas físicas que residirem nesfe filunicípio de Areia
mínimo, 0ó (seis) meses.

Proço do Conceição, s/n- Centro
Fanez í84) 332-4927 -



ESTÁDO DO RIO 6RÁNDE DO NORTE

PREFETTURÁ ,IAUNTCÍPAL DE ÁRETÁ BRÁNCÁ
6ÁBINETE DO PREFETTO

§2". A pessoa física que desejar receber os benefícios desta Lei
devertí comprovar a necessidade da utilizaçdo de um dos acessórios médicos
descritos nos incisos do capuf deste artigo, através de receituório subscnito
por:

I - médico-otorrinoloringologista, na hipótesa do inciso I;
II - médico-ortopedisto, nos demois hipóteses.

Art. 30. Os modelos do oporelho ouditivo (inciso I, Art. 2o), da
codeiro de rodos (inciso rII, Art. ?o) serdo escolhidos pelo Poder Executivo
dentre os gue atendom os exigêncios médicos do ossistido e dentro das
possibilidodes fi nonceiras e orçamentrírios do Município.

§1o. O Poder Executiw devertí escolher um modelo-padrão Frd
cada acessório descrifo no caput desfe artigo.

§2o. A modificação do modelo-padrão escolhido apends poderó
ocorrer, caso exista prescrição médica que demonsfre a necessidade clínica de
um outro.

§3". Fica vedada a alteração do modelo-pdrão escolhido pdrd
alendimento de fins estéticos.

Art. 40. No concernente oo colete ortopedico e os próteses ou
outros equipomentos de compensaçõo físico-biológico, serõo encomendqdqs s
portir dos medidos individuolizodos do pociente ossistido, conforme
especificoção médico.

§1". O tilunicípio não deverd oferecer tipos ou modelos
compensação ou prótese pard atendimento de finalidades estéficas
beneficidrio desta Leí

§2o. A obrigaforiedade descrifa neste Árfigo se
afendimento da necessidade clínica do beneficitírio desta Lei.
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Ant. 50 - As despesos decorcentes da execuçõo do presente Lei
correrõo por conto de dotoções orçomentórias próprios.
Parágrofo Único. Ánuolmente, se necessrírio, o Poder Executivo deverá reolizor
processo Iicitotório poro escolho de umo empreso especializodo poro o
fobricoção de coda ocessório descrito nos incisos do ort. 20 destoLei.

Árt. 6o. Esto Lei deverá ser regulomentodo dentro de 60
(sessento) dios, após suo vigêncio.

Art.f. Esto Lei de suo publicoção,
revogodos os disposições em

Areia Bronca,/RN
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