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CONSULTA JURÍDICA  Nº 010/2015 

Interessado: Marisa Dias - Itacarambi 

1. Relatório 

Através de email, a sra. Marisa Dias, do município de Itacarambi, apresenta o 

seguinte questionamento: 

 

 

“A gestão da saúde de Itacarambi tem recebido uma 

grande demanda de pedidos por FRALDAS E LEITE 

ESPECIAIS COM CUSTO ELEVADO.  Entretanto, o municipio 

não possui recurso financeiro para custeio destes 

materiais. Se possivel, gostaríamos de orientações e ou 

algum respaldo jurídico sobre a obrigatoriedade do 

município fornecer esses insumos para famílias daqui.” 

 

 

2. Fundamentação 

A LEI COMPLEMENTAR Nº 141 foi instituída em 13 de janeiro de 2012, e veio 

regulamentar o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelecer os critérios de rateio 

dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 

controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; e determinar 

claramente quais são as ações e serviços de saúde que devem ser financiadas com os 

recursos mínimos aplicados.  

A lei ainda, tornar claro e uníssono quais ações e serviços não podem ser 

tratados como de saúde, para as finalidades trazidas pela própria Lei 141/12. 

Vejamos: 
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Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da 

Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, 

para efeito da apuração da aplicação dos recursos 

mínimos aqui estabelecidos, SERÃO CONSIDERADAS 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

AS REFERENTES A:  

(...) 

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis 

de complexidade, incluindo assistência terapêutica e 

recuperação de deficiências nutricionais;  

(...) 

Nesse aspecto, como disposto no inciso II do art. 3º, os leites especiais, 

prescritos para atenderem recuperação de deficiências nutricionais, desde que, 

devidamente descritos nos protocolos clínicos municipais –  nas remumes e nas 

renames, devem ser fornecidos. 

Da mesma forma, a questão das fraldas, caso se tratem de indicações clínicas 

para tratamentos específicos de saúde, também descritos nos protocolos clínicos 

municipais –  nas remumes e nas renames, estas devem ser fornecidas. 

Todavia, caso existam programas específicos estaduais, os demandantes devem 

ser encaminhados para serem atendidos pelos respectivos programas. 

Contudo, a Lei 141/2012 também estabelece aquelas ações que não são 

tratadas como ações e serviços de saúde, e portanto, não podem ser lançadas nos 

percentuais mínimos contabilizados pela mencionada legislação, conforme abaixo: 

Art. 4º Não constituirão despesas com ações e serviços 

públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais 

mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas 

decorrentes de:  

(...) 

2 
Rua Rio de Janeiro, 471 - 10º andar – Centro  – Belo Horizonte/ MG 

CEP 30160-040 – Telefax: (31)3287 3220 – E-mail: info@cosemsmg.org.br 
 



José Maurício Lima Rezende 
Presidente 

 
 

3 

VIII - ações de assistência social;  

(...) 

Atendendo a esse aspecto legal, se a solicitação para fornecimento do leite 

especial, ou das fraldas, for para atender critério sócio econômico do paciente, e não 

critério de recuperação de deficiência nutricional, ou critério de saúde, o fundo 

municipal de saúde não pode custear, haja vista, que não se encontra descrito nos 

protocolos clínicos, nem na REMUME, nem na RENAME - e não atende aos princípios 

do SUS. 

Entendimento diverso teremos, no caso da Judicialização, na qual, o mandamus 

judicial deve ser cumprido, e no momento oportuno, contestado. 

O Sistema Único de Saúde instituído pela Constituição Federal de 1988 trouxe 

como princípio fundamental o PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE, garantido às ações e 

serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem 

imposição de qualquer condição, vejamos: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

A lei federal nº 8080/90 corroborou o entendimento constitucional 

supramencionado no artigo 7º, inciso I, dispondo: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: 
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I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência; 

(...) 

Nada obstante, embora a universalidade esteja ligada ao acesso de usuários as 

ações e serviços de saúde, não significa a atenção total às necessidades. Significa que a 

administração pública deve adotar instrumentos de planejamento de tal modo que 

sejam realizados estudos situacionais e apresentadas propostas concretas de solução 

dos problemas existentes em cada comunidade. 

O principio basilar do Sistema Único de Saúde, a Universalidade, não parte do 

pressuposto que o usuário SUS deve comprovar a sua hipossuficiência financeira, ou 

que o SUS é destinado aos carentes e/ou necessitados. 

3-Conclusão  

Se a solicitação para fornecimento do leite especial e/ou fraldas for para 

atender critério sócio econômico do paciente, e não critério de recuperação de 

deficiência nutricional, ou critério de saúde, o fundo municipal de saúde não pode 

custear, haja vista, que não se encontra descrito nos protocolos clínicos, nem na 

REMUME, nem na RENAME - e não atende aos princípios do SUS, e também não 

encontra amparo na Lei Complementar 141/2012. 

 

Belo Horizonte, 31 de julho de 2015. 

 

É este o nosso entendimento, s. m. j. 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque  
OAB MG 106.161 
Assessora Jurídica do COSEMS MG 
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