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Nota Técnica Assessoria Jurídica nº08/2015 

 

1. Objeto da Consulta 

Trata-se de email encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde do município de 

Delfinópolis no qual solicita os seguintes esclarecimentos acerca do projeto de lei que 

“institui o programa de atendimento comunitário denominado Auxílio Saúde”. 

 

2. Análise e Fundamentação 

Preliminarmente deve ser ressaltado que o município, segundo a Constituição Federal 

de 1988 é soberano para legislar dentro de seu território. 

Contudo, a legislação apresentada, em seu artigo primeiro, de pronto, afronta os 

Princípios do Sistema Único de Saúde, ao determinar que oferecerá aos cidadãos 

“notadamente carentes ou em situação de vulnerabilidade social” a atenção integral e 

universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo a assistência 

terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. 

O Sistema Único de Salde tem por princípios a universalidade de acesso, integralidade 

e gratuidade,  segundo art. 7 da Lei 8666/93, o que não se limita a pessoas em 

vulnerabilidade social. 

Muito pelo contrário, a legislação basilar trata o  Sistema Único de Saúde como 

universal – acessível  a todos os cidadãos, sem qualquer distinção. 

No artigo segundo, é concedido o fornecimento de medicamentos “diversos” – fora da 

relação nacional de medicamentos –  além de outros insumos - sem determinar ou 

fazer menção aos protocolos ou a lista municipal de medicamentos. 

No mesmo artigo, na determinação contida no parágrafo segundo, observa-se a 

excepcionalidade para fornecimento de medicamentos e insumos em casos de 

urgência, sem sobretudo, mencionar a forma que serão atendidos os pedidos, e em 

quais critérios serão avaliados. 

Já no artigo terceiro vislumbra-se a não obediência as disposições determinadas pelo 

Decreto 7508/2011, no que tange a exigência de laudo médico, sem a expressa 

determinação que seja integrante do Sistema Único de Saúde, bem como a violação 

das tratativas trazidas pela Lei Complementar 141/2012, especialmente quando exige 

o “parecer favorável da assistência social do município”, afrontas essas, como já dito 

aos Princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.  
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Nos demais artigos do projeto de lei sob análise, mais uma vez, observamos confronto 

às determinações trazidas pela Lei Complementar 141/2012, que trata do que são 

ações e serviços de saúde, especificamente quando trata do financiamento das ações 

ali mencionadas, haja vista que são vedadas, ações de assistência social, para o 

cômputo dos  mínimos 15%, aplicáveis legalmente na forma determinada ao 

município. Ademais, veda-se também a aplicação e cômputo de recursos em ações e 

serviços que não atendam aos princípios do sistema único de saúde. 

Desta feita, após análise, quanto aos aspectos jurídicos do projeto de lei apresentado, 

em conformidade com a legislação orgânica do sistema único de saúde, observa-se 

que o mesmo fere as normativas legais vigentes. 

À consideração superior. 

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2015. 
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