
LEI Nº. 1564, DE 16 DE MAIO DE 2008.
Autoria: Poder Legislativo

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal  
a criar o Programa de Identificação Precoce da 
Deficiência Auditiva - Teste da Orelhinha, e dá 
outras Providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a criar o Programa de Identificação 
Precoce da Deficiência Auditiva – Teste da Orelhinha, por metodologia objetiva para crianças 
nos hospitais,  onde ocorram programas de saúde referente ao atendimento neonatal  e que 
recebem verbas públicas, no município de Lucas do Rio Verde mediante realização de exame 
de Emissões otoacústicas evocados por tabelas do SUS-Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único  Para ser beneficiário do programa descrito no caput, a mãe da criança 
beneficiada deverá ter realizado no mínimo 06 (seis) consultas de pré-natal em algumas das 
Unidades de Saúde Pública do Município de Lucas do Rio Verde,  e ter realizado inclusive o 
parto pelo SUS, em observância ao disposto no artigo 43  da Lei 8.080/90.

Art. 2º  O Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, prestará 
a devida orientação quanto a este atendimento:

I - Diagnóstico médico e/ou fonoaudiológico e nos casos de detecção comprovada para 
uso  de  prótese  auditiva  ou  procedimentos  de  média  e  alta  complexidade,  o  usuário  será 
encaminhado, através da Secretaria Municipal de Saúde, via central de vagas para o Centro de 
Reabilitação Dom Aquino Correa – CREADA, para as providências necessárias. (conforme 
estabelecido pelas  portarias  ministeriais  MS/SAS Nº587 e  MS/SAS Nº589 de outubro de 
2004).

II - A fiscalização nos estabelecimentos hospitalares, unidades de saúde e atendimento 
extensivo  para  obtenção  de  dados  que  apontem o  número  total  de  exames  realizados  de 
emissão otoacústicos nos neonatos, inclusive com a instituição de campo para este fim na 
carteira de saúde.

Parágrafo único  A Secretaria Municipal de Saúde regulamentará por ato próprio o 
procedimento  para  comprovação  da  realização  de  exames  praticados  fora  das  Unidades 
Públicas de Saúde do Município de Lucas do Rio Verde.

Art. 3º  Os profissionais realizadores do exame, informarão aos pais sobre as medidas 
profiláticas destinadas à prevenção da surdez, fornecendo a estes, documentos com resultados 
do teste.

Art. 4º  Na elaboração do orçamento anual deverão ser alocados no Fundo Municipal de 
Saúde recursos para atendimento do disposto nesta esta Lei.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lucas do Rio Verde, 16 de maio de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal


