
LEI N.º 6.998, DE 22 DE JANEIRO DE 2014 
 

Autoriza o Município de Santo Antônio da Patrulha a 

assegurar a realização de mamografia de rastreamento em 

todas as mulheres, independente da idade, quando for 

solicitado pelo médico assistente credenciado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), em razão de risco elevado de câncer 

de mama ou de alterações da glândula que implique 

necessidade de esclarecimento diagnóstico. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1.° O Município de Santo Antônio da Patrulha fica autorizado a assegurar a realização de mamografia 

de rastreamento em todas as mulheres, independente da idade, quando for solicitado pelo médico assistente 

credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de risco elevado de câncer de mama ou de alterações da 

glândula que implique necessidade de esclarecimento diagnóstico. 
 

Parágrafo único. Excetuam-se do benefício previsto nesta Lei as mulheres acima de 40 (quarenta) anos de 

idade, caso em que os exames são assegurados conforme inciso III, do artigo 2.º, da Lei Federal n.º 11.664, de 29 de 

abril de 2008, que Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o 

tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.  

 

Art. 2.º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária, consignada no orçamento municipal 

 

Órgão: 07-Secretaria Municipal da Saúde 

01 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

Função: 10 – Saúde 
Subfunção: 301 – Atenção básica 

Programa: 0127 – qualificação dos serviços públicos em saúde 

Atividade: 2184 – Manutenção do SIASUS 

Rubrica: 339036 – Outros Serviços de terceiros pessoa física (408) 

Rubrica: 339039 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica (409) 

 

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 22 de janeiro de 2014. 

 

 
Paulo Roberto Bier  

Prefeito Municipal  

 

Registre-se e publique-se 

 

 

João Cezar Freiberger de Souza    

Secretário da Administração em exercício 


