
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
Gabinete do Prefeito  

Lei oriunda de Projeto de Lei do vereador Daniel Almeida Lima ( Dr. Daniel ) 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1524, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 

 

“Dispõe sobre a criação 

do "Programa Ações 

Integradas para pessoas 

com Doenças 

Falciformes" no 

município de Santo 

Antônio de Jesus e dá 

outras providências”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, Estado da Bahia, 

no uso das atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 

Art. 1º - Fica criado o "Programa Ações Integradas para Pessoas com Doenças 

Falciformes", sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, podendo 

agregar quaisquer órgãos ou conselhos municipais para este fim. As ações visam: 

 

I - reduzir a morbimortalidade. 

 

II -   melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças falciformes; 

III- difundir informações relativas a doenças falciformes; 

IV - assistência integrada ao portador de doenças falciformes. 

 

Art. 2º - O "Programa  Ações Integradas para Pessoas com Doenças Falciformes", 

deverá observar as seguintes diretrizes: 

evantamento epidemiológico da doença no Município através dos usuários 

cadastrados na Atenção Básica; 

II – Buscar através da Secretaria Estadual de Saúde serviços de referência para 

diagnóstico das Doenças Falciformes, garantindo a oferta de testes como o do 

pezinho, afoiçamento, eletroforese de hemoglobina, bem como o fornecimento dos 

medicamentos e suporte nutricional; 

III – Indicar na rede de saúde do município serviços de referência para atenção às 

doenças falciformes; 
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IV - promover ações educativas, visando informar a população e os profissionais da 

rede básica de saúde e da educação sobre as doenças falciformes; 

V - promover intercâmbio com especialistas atuantes nas universidades, em 

instituições de pesquisa e nos serviços de saúde diversos; 

VI - promover a busca ativa de pessoas afetadas, através da rede básica de saúde; 

 

VII - estimular e apoiar as associações de pessoas com doenças falciformes; 

 

VIII – garantir através da Secretaria de Saúde do Estado  a disponibilidade de 

vacinas e medicações aos pacientes com doenças falciformes; 

 

IX - promover acesso de transporte para consultas e atendimentos personalizados 

aos portadores de Doenças Falciformes cadastrados no programa. 

X – Quaisquer outras ações que a coordenação do programa julgue necessárias 

para a efetividade do mesmo. 

Art.3º - O Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Saúde, definirá as 

diretrizes para a execução do Programa Ações Integradas para pessoas com 

doenças falciformes. 

Art.4º -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 07 de outubro de 

2019 

 

 

 

André Rogério de Araújo Andrade 

Prefeito Municipal 

 


