
i,í&lr{:.i+,:4:?rÍ7-_Xi'F*',&.,I :"ÉÜÜv ']

LEI MUNICIPAL Ng 65612022

De í0 de Março de 2022

"lnstitui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Fibromialgia."

Autoria do Vereador Edcarlos de Almeida Vasconcelos

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE SÃO FRANCISCO OO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe são conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislaçÕes pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I Fica instituída a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa

com Fibromialgia.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com

fibromialgia aquela que, avaliada por médico, preencha os requisitos estipulados pela

Sociedade Brasileira de Reumatologia ou órgão que a venha a substituir.

I Sâo diretrizes da PolÍtica Municipal de Proteçáo dos Direitos da Pessoa

Fibromialgia:

| - atendimento multidisciplinar;

ll - a participaçâo da comunidade na formulaçáo de políticas públicas voltadas

para as pessoas com fibromialgia e o controle social da sua implantaçáo,

acompanhamento e avaliaçáo;

lll - a dimensão de informaçôes relativa à fibromialgia e suas implicaçÕes;

lV - O incentivo à formaçâo e à capacitaçâo de proÍissionais espêcializados no

atendimento à pessoa com Fibromialgia e a seus familiares;

. V- o estímulo à inserçâo da pessoa com fibromialgia no mercado de trabalho;

Vl - o estímulo à pesquisa científica, contemplando estudos epidemiológicos para

dimensionar a magnitude e as características da fibromialgia no Brasil
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Parágrafo único. A identificaçáo dos beneficiários se dará por meio de cartão e

adesivo expedido pelo Executivo Municipal, por meio de comprovação médica.

I Garantir a utilizaçâo do passe livre nos transportes intermunicipais para o

acesso de locomoção, ao tratamento de saúde, às pessoas com Fibromialgia, desde

que haja a devida comprovaçáo mediante relatório médico, e assim, contribuir para a

isonomia do tratamento à saúde, nos centros de especialidades locais e intermunicipais.

I As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por

conta de dotaçÕes orçamentárias próprias, suplementares se necessário.

I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as

disposiçôes em contrário.

Sâo Francisco do Conde-BA, 10 de março de 2021 .
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