
 

 

 
 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 096/2021 

 

ADOTA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA 

PROCEDIMENTO E CONTROLE NA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DA 

SECRETRARIA DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

ELIAS MIGUEL SEGALLA, Prefeito Municipal de Trindade do Sul no uso 

de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, 

e principalmente:  

 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimentos à saúde com a 

concessão de insumos como medicamentos, consultas, exames e cirurgias para manutenção 

da saúde dos munícipes trindadenses, bem como a necessidade de haver um controle com a 

adoção de critérios e observação obrigatória de diretrizes para a concessão dos auxílios;  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica adotada a Instrução Normativa n. 001 de 20 de agosto de 2021 

que “Dispõe sobre os procedimentos e controle na concessão de auxílios pela Secretaria da 

Saúde e Meio Ambiente” anexo único do presente decreto.  

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL,  

01 de novembro de 2021. 

  

 

Elias Miguel Segalla 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

Ivo Borges Chagas 
Secretário da Administração  
 
 



 

 

 
 

 

ANEXO ÚNICO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2021, 20 DE AGOSTO DE 2021 

 

Dispõe sobre os procedimentos e 

controle na concessão de auxílios pela 

Secretaria da Saúde e Meio Ambiente. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE DO SUL, 

através de seu plenário deliberou pela emissão da seguinte Instrução Normativa, com 

fundamento no disposto no inc. I, do art. 18 e 157, ambos da Lei Orgânica Municipal, 

nos termos que seguem: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e orientar as 

atividades dos setores responsáveis pelo trâmite de liberação de benefícios para 

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS de Trindade do Sul que não são 

usualmente fornecidos pela Unidade Básica; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios para a 

concessão de auxílios em medicamentos, consultas, exames e cirurgias; 

 

CONSIDERANDO, por fim, normatizar a sistemática de atendimento 

visando instituir um fluxo minimamente obrigatório e que deve ser seguido pelos 

profissionais da área da saúde, edita a presente Instrução Normativa; 

 

Art. 1º Todo e qualquer procedimento de saúde que consista na 

concessão de auxílio,  deverá ser prioritariamente pleiteado através do Sistema Único 

de Saúde. 

 

Parágrafo único. Apenas os casos de auxílios não fornecidos ou não 

contemplados pela Unidade Básica de Saúde Municipal serão atendidos na forma 

disposta por esta Instrução Normativa. 



 

 

 
 

 

 

Art. 2º Os auxílios saúde instituídos por esta Instrução Normativa 

passam a ser os seguintes: 

I   - auxílio medicamentos e fórmulas de nutrição; 

II  - auxílio consultas; 

III - auxílio exames por imagem e laboratoriais; 

IV - auxílio cirurgias; 

V  - auxílio odontológico.  

 

Art. 3º Para a concessão do auxílio medicamento será necessário que 

o fármaco não esteja contemplado na lista de medicamentos dispensáveis pela 

Farmácia Básica da UBS, assim como, se for o caso, de que o item receitado não 

possa ser substituído por medicação constante em estoque na unidade. 

 

Art. 4º Para a concessão do auxílio de fórmula de nutrição será 

necessário a comprovação através de laudo médico ou de nutricionista acompanhado 

de exames médicos que comprovem a necessidade de tal tipo de tratamento. 

  

Art. 5º Para a concessão do auxílio consultas será necessário 

encaminhamento ou laudo médico especificando a necessidade da consulta na 

especialidade médica desde que tal atendimento especializado não seja 

disponibilizado pela Unidade Básica de Saúde ou através de convênios municipais 

existentes. 

 

Art. 6º Para a concessão do auxílio exames por imagem e 

laboratoriais somente será deferido se o tipo de exame não for disponibilizado pela 

Unidade Básica de Saúde/SUS e o atendimento do necessitado tenha sido realizado 

por médicos contratados pelo Município mediante registro no Sistema de Informação 

em Saúde do Ministério da Saúde e-SUS e/ou no prontuário médico.  

 



 

 

 
 

 

Parágrafo único. A realização de exames periciais exigidos para 

obtenção de benefício social junto ao INSS, somente serão autorizados frente ao 

critério de gravidade do caso. 

 

Art. 7º Para a concessão do auxílio cirurgia somente será deferido 

para aqueles tipos de procedimentos que não possuam referência via SUS. 

 

Art. 8º Para a concessão do auxílio odontológico somente será 

deferido aqueles procedimentos encaminhados por profissionais da unidade básica 

de saúde. 

 

Art. 9º A concessão dos auxílios deverá obedecer aos seguintes 

critérios e condições: 

       a) 100% (cem por cento), do auxílio para qualquer modalidade para 
beneficiários que possuam cadastro único na Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, 
título eleitoral no município, ser beneficiário do programa bolsa família ou de benefício 
de prestação continuada e possuir renda igual ou inferior a meio salário mínimo 
nacional per capita e residir no município; 
       b) 50% (cinqüenta por cento), do auxílio para qualquer modalidade 
para beneficiários que possuam cadastro único na Secretaria de Saúde e Meio 
Ambiente e possuir renda igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita e 
residir no município; 
       c) 30% (trinta por cento), do auxílio para qualquer modalidade para 
beneficiários que possuam cadastro único na Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e 
possuir renda igual ou inferior a 1/5 salário mínimo nacional per capita e residir no 
município; 

 
Art. 10 Na hipótese de beneficiários que não se enquadrarem nos 

critérios e condições estabelecidos nas alíneas do artigo 9º e eventualmente se 

encontrarem em estado de vulnerabilidade social, estes deverão ser previamente 

encaminhados à Secretaria da Assistência Social para emissão de estudo social que 

deverá, se for o caso, concluir pela necessidade emergencial e pontual, cujo 

documento deverá ser anexado ao parecer escrito da Secretaria.  

 

Art. 11 Os auxílios de que tratam os incisos I a V do artigo 2º 

dependerão, para a sua concessão, de autorização expressa e prévia do responsável 



 

 

 
 

 

pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou por pessoa especialmente designada, 

para a sua efetiva realização, a quem incumbirá, sempre, proceder na avaliação 

criteriosa acerca do valor a ser concedido de conformidade com a disponibilidade 

financeira e orçamentária da unidade, através de parecer escrito. 

 

§ 1º  As situações emergenciais tais como internações em finais de 

semana, poderão ser objeto de autorização mediante comprovação médica e parecer 

escrito devidamente justificado.  

 

§ 2º Incumbirá a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente manter e 

exercer o controle dos auxílios concedidos através de registro em sistema 

informatizado e auditável para fins de acompanhamento. 

 

§ 3º O Município não se responsabilizará por concessões e/ou 

pagamentos de auxílios que não atendam o fluxo definido no caput,  ocasião em que 

deverá promover a responsabilização do servidor que vier a infringir esse regramento. 

 

§ 4º Os auxílios para consultas, exames médicos e laboratoriais 

deverão ser priorizados para as clínicas médicas ou médicos e laboratórios 

conveniados com o Município, caso em que se não houver poderão ser encaminhados 

para outros profissionais e laboratórios.  

 

Art. 12 Para a implementação do pagamento dos auxílios de que trata 

esta Instrução Normativa a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente fará expedir 

autorização contendo o percentual a ser custeado pelo Município relativo ao 

medicamento, fórmulas de nutrição, consultas, exames por imagem e laboratoriais ou 

cirurgia, em contrapartida o profissional ou estabelecimento emitirá nota fiscal relativo 

ao custo a fim de ser empenhado e pago diretamente ao fornecedor ou prestador do 

serviço.  

 

Art. 13 Os auxílios de que trata a presente Instrução Normativa terão 

como parâmetros e limites entre 5% a 8% do orçamento da Secretaria de Saúde e 

Meio Ambiente, efetivamente realizado no exercício anterior.  



 

 

 
 

 

 Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela Plenária do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 15 Esta Instrução Normativa passará a vigorar após aprovação 

pelo Prefeito Municipal através de Portaria Municipal que a recepcionar. 

 

  

Trindade do Sul, 20 de agosto de 2021. 

 

 

----------------------------------------- 

Presidente do CMS 

 

 


