
PREFEITURA MI.INICIPAL DE MAIRIPORA
ESTADO DE SÁO PAULO

Dispõe sobre o Programa Júlia Albano de

Automonitoramento Glicêmico Intersticial
no Município de Mairiporã e dá outras

providências.

Q4utofia: Vereador Doriedson Antonio da

Silva Freitas)

Parágrafo único. Poderá o Poder

Executivo rcgulamentar o protocolo cspccífico mencionado no caput do art. l'.

Art. 2" Os portadores da Diabetes Tipo I
que se enquadrem no protocolo especifico terão direito à obtençâo gratuita dos insumos

necessárjos à sua execução em razào da característica crônica da doença.

Art. 4o A validade máxima para a

conccssão do bencficio será dç um ano, sendo revalidado dc acordo com as rcgras do

protocolo municipal.

Art, 5' A prefgitura municipal poderâ fazer

uso de sua estrutura para a dlspensação dos insumos de acordo com as regras do

protocolo municipal.
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LEI N'4.089. DE I I DE JANEIRO DE 2022

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, SeúoT

WALID ALI HA§tlD, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:
Art. l" Fica instituido o Programa Júlia

Albano quc estabelece protocolo específico para a distribuição de aparclhos de

automonitoramento glicêmico intersticial para pacientes portadoÍes da Diabetes Tipo I
pelo SUS (Sistema Único de Saúde), pelo tcmpo determinado em proscrição módica.

Art. 3'A dispensação dos medicamentos

deverá obedecer à prescrição médica e será executado mediante o cadastramento do

paciente no Programa da Secretaria Municipal de Saúde. de acordo com as qualificações

e programações previstas.

Parágrafo único. A previsão orçamentária

para a distribuição dos medicamentos será prevista nas LOAS (Leis Orçamentarias

Anuais) para que não haja intemrpção no tratamento.
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Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Palácio Tibiriçá, em I I de janeiro de 2022.
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