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LEI N2 487/93 	 ALTAMIRA, 19 DE MAIO DE 1.993. 

INSTITUI O PROGRAMA DE ORITAÇ.O 
E ASSISTÊNCIA AO PLANEJÂLTO FA-
MILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Altamira, em Exercício , 
SR. WÂNDERLAN DE OLIVEIRA CRUZ, faz saber que a Câmara Munici-
pal de Altamira aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. jQ - Fica o Poder P.blico Municipal respon-
svel pela instituição e execução do Programa de Orientação e 
Assistncia ao Planejamento Familiar, extensivo a todas as 
pessoas de baixa renda, que assim o desejarem e que residam no 
Município de Altamira (Pa). 

Art. 2 - Este programa objetiva oferecer 	aos 
interessados subsídios científicos e educativos a respeito da 
importância do Planejamento Familiar, através de cursos que 
abordem os mecanismos da concepço e da anticoncepço temporá-
ria e definitiva (vasectomia e laqueadura tubria), e as vanta 
gens e riscos de cada um. 

Art. 3 2  - Ficam assegurados aos inscritos 	no 
programa, sem nenhum Snus para os mesmos, os meios necessrios 
para a consecução dos métodos anteconcepcionais adequados e 
desejad.os,durante o tempo que for necess.rio. 

Parágrafo nico - A contracepção cirúrgica somen 
te será patrocinada nos casos de necessidade evidente, resgaar 
dada a plenitude da ética médica do procedimento e com a acei 
taço inconteste do interessado (a), manifestada atraves de 
temo de solicitação e autorizaço, com assinatura do c6njuge 
ou companheiro(a), se houver. 

Art. 42 - A Secretaria Municipal de Saude criar 
uma equipe multidisciplinar constituída de Médico(a), Enfermei 
ro(a) e opcionalmente Assistente Social e Psicólogo (a), que 
ficara encarregada de levantar as inforinaçes scio-econannicas, 
físicas e psicolo'gicas dos interessados, necess&ias a boa exe 
cuço do Programa. 

Art. 52 - Os casos de contracepção cirurgica de-
vergo ser eaminhados para os hospitais da rede pi.blica ou 
hospital c+vtdo com a Secretaria Municipal de aide. 
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Art. 62 - Para execução dos serviços criados por 
esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar conv - 
nios e contratos com serviços pib1icos e, em carater complemen-
tar, com a iniciativa privada, tendo como base a tabela do SUS. 

Art. 72 - Os recursos destinados a cobrir 	as 
despesas decorrentes desta Lei serão provenientes do Fundo Muni 
cipal de 3ai.de, de conformidade com o artigo 32  da Lei flQ 245/ 
91. 

Art. 82 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, aos 
19 dias do ms de Maio de 1.993. 

Reg, à 	s 
do 
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