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DECRETO Nº 123, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

REGULAMENTA A DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas 

atribuições, conforme artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei 

Orgânica do Município, promulgada em 29 de junho de 1990, e  

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a distribuição 
de fraldas descartáveis no Município de Conselheiro Lafaiete, mesmo independente de pré-
existência de programa visando atender às solicitações de fornecimento infantis e geriátricas 
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO que o objetivo é de atender aos usuários a fim de 
suprir suas necessidades de acordo com a indicação médica dos que necessitam do uso de 
fraldas em virtude de patologias específicas, tais como, pacientes acamados, deficientes, 
pacientes com incontinência urinária, dentre outras;  

CONSIDERANDO a crescente demanda das chamadas doenças 
crônico-degenerativas e de pacientes portadores de patologias que necessitem de materiais e 
cuidados paliativos; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e dispor sobre as 

normas técnicas e administrativas pertinentes à inclusão do usuário no sistema de 
dispensação/fornecimento das fraldas descartáveis pela Secretaria Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO ser objetivo prioritário do Município: promover 
planos, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade de 
acordo com o Art. 3°, IV da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 39, de 09 de dezembro de 
2010, do Conselho Nacional de Assistência Social, reordenou o processo dos benefícios 
eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde, 
deixando inaplicável os dispositivos referente a matéria constantes na Lei Municipal n° 
5.153, de 22 de dezembro de 2009; 

CONSIDERANDO que o Art. 196 da CF/1988 preconiza que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, bem como o Art. 197 que aduz sobre a relevância 
pública das ações e serviços de saúde cabendo ao Poder Público dispor sobre sua 
regulamentação;   
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CONSIDERANDO que o Art. 3°, II da Lei Complementar 141, de 13 
de janeiro de 2012, do Governo Federal considera como despesas com ações e serviços 
públicos de saúde a atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, 
incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica regulamentado o sistema de distribuição de fraldas pela Secretaria Municipal 
de Saúde, que deverá atender conforme as diretrizes e critérios constantes neste decreto e  seu 
anexo. 

Art. 2° - Fica estabelecido o protocolo de organização do serviço de fornecimento de fraldas 
descartáveis pela rede municipal de saúde. 

Art. 3° - Que o objetivo da distribuição é suprir a necessidade do usuário para fornecimento 
de fraldas descartáveis infantis e geriátricas em virtude de patologias específicas, tais como, 
pacientes acamados, deficientes, pacientes com incontinência urinária, dentre outras 
conforme a indicação médica com o devido acompanhamento e evolução do beneficiário; 

Art. 4° - Só será atendido o usuário que se enquadre em pelo menos 01 (um) dos itens 
abaixo: 

I- Usuário acamado com pouca ou nenhuma mobilidade; 
II- Usuário deficiente com indicação do uso de fraldas; 
III- Usuário com incontinência urinária/e ou intestinal; 
IV- Usuário com alguma patologia que indique o uso de fraldas descartáveis; 
V- Outra situação excepcional devidamente justificada pelo médico; 

Art. 5° -  Que os critérios para inclusão do usuário no Sistema de distribuição serão os 
seguintes: 

I - Residir no município de Conselheiro Lafaiete; 
II - Possuir cadastro definitivo na Unidade de Saúde de Referência; 
III - Ter indicação médica para o uso das fraldas; 
IV - Fazer o cadastro social com o assistente social do NASF ou outro designado pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
V - Possuir a documentação requisitada no Art. 6° deste decreto (original e cópia); 
VI - Ter renda per capta inferior a ½ salário mínimo vigente (salário bruto). 
VII - Possuir parecer social favorável do assistente social que realizou o cadastro. 

 

Art. 6° - Que a documentação necessária para o cadastro social limita-se: 

I - Carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF e Cartão do SUS do 
beneficiário; 
II - Carteira de Identidade e CPF do responsável; 
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III – Comprovante de renda do beneficiário (Carteira de Trabalho, contracheque, contrato 
de trabalho, demonstrativo de crédito de benefício, extrato bancário ou declaração de 
profissional autônomo) ou declaração que não possui renda; 
IV - Comprovante de residência atualizado (máximo 60 dias); 
V - Comprovante de renda de todos os maiores de 18 anos que residem na mesma casa 
que o beneficiário; 
VI - Prescrição médica, com validade de 120 (cento e vinte) dias da prescrição, em 
receituário do SUS devidamente preenchido com nome do paciente, data, descrição da 
patologia, indicação do CID, contendo justificativa para a indicação do uso de fraldas e 
tamanho das mesmas. 
 
Art. 7°- Que a renovação do processo será realizada mediante a apresentação de nova 
documentação (comprovante de residência e comprovante de renda atualizado) a cada 12 
meses, e laudo e/ou atestado a cada período de 06 meses.   

 Art. 8°- Que a quantidade de fraldas fica limitada em até 04 pacotes mensais no caso de 
geriátrica e/ou juvenil e até 03 pacotes mensais quando se tratar de fralda infantil, por 
beneficiário.   

Art. 9° - O ônus da distribuição será levado a débito da Secretaria Municipal de Saúde, 
em sua dotação própria. 

Art. 10 – Que a descrição do fluxo para abertura do cadastro e a dispensação das fraldas 
descartáveis infantis e geriátricas deverão seguir o Protocolo de Organização do Anexo I, 
que passa a fazer parte integrante deste Decreto. 

Art. 11 – Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando este Decreto em vigor 
na data de sua publicação. 

 

CONSELHEIRO LAFAIETE, AOS 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 

 

MÁRIO MARCUS LEÃO DUTRA        JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS CHAGAS 
            Prefeito Municipal                Procurador Municipal 
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ANEXO I 

PROTOCOLO DE ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE. 

 

FLUXO PARA ABERTURA DO CADASTRO 
• O usuário e/ou responsável deve procurar a Unidade Básica de Saúde (ESF/NASF) 

da sua área de abrangência, em áreas onde não houver cobertura da ESF/NASF, deve 
procurar o assistente social da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); 

• Marcar um atendimento com o assistente social do NASF ou outro designado pela 
Secretaria Municipal de Saúde para realizar o cadastro social, o mesmo deve ser 
atualizado anualmente, ou seja, todo o processo de cadastro deve ser refeito uma vez 
por ano; cabendo ao paciente ou responsável a atualização semestral do relatório 
médico para manutenção do cadastro. 

• Todo usuário deve ser avaliado por um médico de 06 em 06 meses para obter 
prescrição médica com indicação, tamanho das fraldas e justificativa, devendo ser 
entregue ao assistente social do NASF ou a referência técnica do programa 
(nutricionista) na SMS; 

• O assistente social do NASF deve enviar o cadastro completo à referência técnica na 
SMS; 

• O cadastro e a documentação serão avaliados pela referência técnica responsável pelo 
sistema de distribuição dando o deferimento ou indeferimento de acordo com os 
critérios estabelecidos o usuário será informado por telefone; 

DISPENSAÇÃO DAS FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E 
GERIÁTRICAS 

• A dispensação dos produtos será feita pela referência técnica do sistema na Secretaria 
Municipal de Saúde, mensalmente, e registrada na ficha de entrega de cada usuário, 
bem como no caderno de controle de estoque; 

• A quantidade de produto definida quando da data de inclusão poderá a qualquer 
momento sofrer alteração, como acréscimos, reduções ou suspensões, dependendo da 
evolução do usuário e de acordo com os critérios para o fornecimento das fraldas 
descartáveis descritos neste decreto;  

 
• Não é permitido comercializar ou doar os produtos recebidos da Secretaria Municipal 

de Saúde, sob pena de incorrer nas penalidades legais cabíveis, uma vez que os 
produtos dispensados são de uso exclusivo do usuário cadastrado; 

• Se o usuário ou responsável não for precisar mais dos produtos, deve comunicar o 
fato ao setor de nutrição e dietética na SMS, sendo que o mesmo ocorre se houver 



 

 

 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
PROCURADORIA GERAL 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pref. .Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete-MG CEP:36400-000 

Tel: (31) 3769-2657 - Email: procuradoria@conselheirolafaiete.mg.gov.br 

 

 

atraso para buscar o mesmo; 
• O benefício será suspenso se o usuário ficar mais de 02 (dois) meses sem buscar o 

produto, neste caso, o mesmo deverá ser reavaliado; 
• Em caso de uso indevido das fraldas, alta médica do tratamento ou falecimento 

ocorrerá o desligamento do usuário. Sendo que deverão devolver ao setor de nutrição 
e dietética a quantidade de produtos que não foram utilizados pelo usuário; 

• Somente poderá buscar os produtos quem for o responsável de acordo com o 
cadastro feito pelo Assistente Social, com exceção das pessoas previamente 
autorizadas pelo usuário ou responsável, sempre mediante apresentação do 
documento de identidade original; 

• É vedada a dispensação de produtos para menores de 18 anos; 
• A validade dos produtos deve ser conferida no ato da entrega pelo usuário e/ou 

responsável juntamente com a responsável técnica do setor de nutrição e dietética; 
• Os produtos não serão liberados se a documentação não estiver completa e 

atualizada. 
 


