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Lei n.º 1066/05, de 15 de dezembro de 2005 
 
 

“DISPÕE SOBRE AUXILIO AO TRATAMENTO DE 

SAÚDE DA MENOR QUE ESPECIFICA”. 

 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a auxiliar no tratamento da menor 

Karen Lorena Nogueira do Nascimento, filha de Rildo Antonio do Nascimento e de Dona Cristina 

Fernandes Nogueira, acometida de “Lesão do nervo fibular direito, com total degeneração de fibras 

nervosas motoras e total degeneração de fibras nervosas sensitivas’, Em razão de aplicação de 

medicamento via intra-muscular, devidamente constado por exame médico meticuloso, e que faz 

parte do Procedimento Administrativo n 564/05, em virtude de ter ocorrido no Posto de Saúde 

mantido pelo Poder Público Municipal, incluindo neste auxílio, as despesas com tratamento médico, 

desde internações, medicamentos, e pagamento de honorários médicos e hospitalares. 

Artigo 2º - Todas as despesas a serem realizadas no tratamento da menor deverão ser 

comprovadas nos autos do procedimento administrativo devidamente instaurado para tanto, e os 

requerimentos de pagamentos de despesas deverão ser acompanhados da respectiva prova dos 

procedimentos médicos solicitados, ficando o Executivo municipal autorizado a verificar a exatidão 

das informações, e somente após, é que será autorizado os serviços médicos solicitados. 

Artigo 3º - O Auxílio de que trata o “caput’ desta Lei, só poderá ser suspenso pelo 

Executivo Municipal, se verificado ocorrências de extrapolamento dos gastos em face da dotação 

correspondente da despesa, e em caso de causas supervenientes comprometedoras do tratamento, ou 

em caso de cura ou melhora significativa da paciente menor, ou em razão de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovado nos autos administrativos já mencionado. 

Artigo 4º - Todo o tratamento deverá ser acompanhado pela Assistente Social do 

Município, com relatórios mensais, encaminhados ao Executivo municipal, através do 

Departamento de Administração que fará o acompanhamento processual do tratamento. 
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Artigo 5º - As despesas para cobrir as despesas oriundas desta Lei, serão cobertas 

pelas dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessários por Decreto do 

Executivo. 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor após sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, aos 15 de dezembro de 2005. 
 
 
 

Luiz Antonio Pereira de Carvalho 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
 

 
    Cláudio Roberto da Silva Lulio                Helio Serafim de Oliveira                                                                                                               

Assessor Jurídico Adjunto                                Diretor Adm. e Financeiro 
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Sônia Regina Antunes Duarte 
Resp. Exp/ da Secretaria 

 


