
LEI Nº 1317, DE 27 DE JUNHO DE 2013 

 

Dispõe sobre a criação do PROGRAMA GARANTIR 

A HIGIÊNE, no âmbito da Secretaria de Saúde do 

Município de Renascença. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

 

LEI: 
 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o PROGRAMA 

GARANTIR A HIGIÊNE, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Renascença, 

nos termos do Anexo que faz parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º O PROGRAMA GARANTIR A HIGIÊNE, visa a concessão de fraldas 

geriátricas, às pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social, conforme critérios 

estabelecidos no Programa. 

 

Art. 3º O Programa terá vigência a partir da publicação desta Lei e se estenderá até 31 

de dezembro de 2016.  

 

Art. 4º Todos os critérios para participar do Programa, estão definidos no Anexo que 

integra esta Lei. 
 

 

Art. 5º As despesas com o desenvolvimento do Programa serão suportadas por 

dotações específicas da Secretaria de Saúde e constarão no PPA, LDO e LOA. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Renascença, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, 52º 

ano de emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  

 

 

 

 

 

Certifico que este documento 

foi publicado no Jornal 

____________________, 

Edição nº _________, do dia 

___/___/___, página ______ 
 

  Nome ________________________ 

Assinatura ______________________ 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENASCENÇA – JUNHO DE 2013. 
 

 



 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Programa: Garantir a Higiene 

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Saúde 

Público Alvo: População do Município de Renascença 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto tem a finalidade de atender as pessoas do Município de 

Renascença, com renda mensal inferior a 2,5 (dois e meio) salários mínimos vigente no 

País. 

O atendimento deste público alvo será realizado através de um levantamento 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com suas Equipes de Estratégia de Saúde da 

Família, auxiliado pela Secretaria de Assistência Social, através do CRAS – Centro de 

Referencia em Assistência Social, objetivando atender as pessoas que realmente necessitam 

do auxílio.  

Com o desenvolvimento deste projeto pretendemos auxiliar o paciente 

cadastrado no programa com 04 (quatro) pacotes, por mês, de fraldas geriátricas 

descartáveis. 

A Secretaria de Saúde, através de suas equipes de ESF, desenvolverão 

orientações, acompanhamento e avaliação, através de visitas domiciliares às pessoas 

contempladas pelo programa. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando as transformações políticas, econômicas e demográficas 

ocorridas no Brasil, que geraram mudanças significativas no perfil demográfico da 

população e que se traduzem em aumento das chamadas doenças crônico-degenerativas, 

cujos pacientes portadores destas doenças, necessitam de materiais e cuidados paliativos. 

Devido à situação de vulnerabilidade socioeconômica e cultural da população do Município 

de Renascença, vimos a necessidade de desenvolver um programa que atenda esta 

população em nível Municipal, possibilitando garantir o tratamento e a dignidade da 

condição humana dessas pessoas. 

Esta política deve vir de encontro a realidade do Município, tendo-se como 

base, o levantamento de informações através das Equipes de Saúde da Família, em especial 

dos Agentes Comunitários de Saúde, os quais conhecem a realidade das suas micro-áreas e 

podem trazer os problemas encontrados para que juntos possamos resolvê-los. 

 

 

4. DO OBJETIVO 

 

Atender aos munícipes de Renascença que se encontrem em situação de risco 

de saúde, necessitando de auxílio para adquirir materiais de higiene e conforto para o 

paciente: fraldas geriátricas descartáveis. 



Será considerado em situação de risco de saúde o idoso, homem ou mulher, 

jovem ou criança, vítima de doenças neurológicas motivadoras de incapacidade, tais como: 

acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio (IAM), mal de Alzheimer, 

coma, parada cardiorrespiratória (PCR) e câncer, além de outros que não estejam sendo 

atendidos, nos seus direitos, pelas políticas públicas de saúde, no que tange a sua integridade 

física, moral ou social. 

 

5.   DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

            5.1 Residir no Município; 

            5.2 Estar cadastrado dentro do Programa Saúda da Família; 

            5.3 Comprovar através de receituário Médico a necessidade do uso de fraldas 

geriátricas descartáveis; 

            5.4 Possuir renda familiar de até 2,5 (dois e meio) salários mínimos vigentes no país. 

 

 

6.   FORMA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

 

            6.1 Para obter o benefício o munícipe precisa comparecer a Secretaria de Saúde do 

Município e adotar os seguintes procedimentos: 

                 6.1.1 Apresentar original da receita emitida pelo médico credenciado; 

                 6.1.2 Apresentar comprovante de residência; 

                 6.1.3 Comprovar que esta cadastrado dentro do Programa Saúde da Família; 

 

6.2 Serão fornecidos 04 (quatro) pacotes de fraldas geriátricas descartáveis no mês 

por paciente. 

 

 

 


