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LEI N0.3.58312013
DISPOE
SOBRE
A
PRlORlDADE
NOS
PROCEDIMENTOS
ADMlNlSTRATlVOS
PARA
PESSOAS PORTADORAS DE DOENCA GRAVE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A C ~ M A R AMUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espirito Santo, no uso de suas
atribuiqbes legais, consoante ao estabelecido no Art. 67, § 2' da LOM - Lei Orginica do
Municipio faz saber que o Plenario APROVOU e EU PROMULGO a seguinte:

Art.lo. 0 s procedimei~tosadministrativos em que figurem como parte interessado, pessoas
portadoras de doenqa grave, terao prioridade na tramitaqao.
Art. 2O. Consideram-se tambem como pessoas portadoras de d o e n ~ agrave, aquelas
portadoras de deficiencia fisica e mental, alem das portadoras das doenqas que se
enquadrem na classificaq20 internacional de doen~ase de problemas relacionados a saljde
- TABELA CID - 10.
Art. 3'. Considera-se doenqa grave, todas aquelas com base em conclus%o da medicina
especializada, mesmo que a doenqa tenha sido contraida apos o inicio do processo.
Art. 4O. A prioridade referida nesta Lei e auto-aplicavel desde que instruida com Laudo
Medico que comprove ser o requerente portador de molestia constante do Artigo 3'.
Art. 5 O . A pessoa interessada na obten~aodo beneficio, juntando prova de sua condi~ao,
devera requere-lo a autoridade administrativa competente, que determinara as providencias
a serem cumpridas.
Art. 6O. Deferida a prioridade, os autos receberao identificaqao propria que evidencie o
regime de tramitaqao prioritaria.
Art. 7O. Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicaq30.
Art. 8O. Revogam-se as disposiqbes em contrario.
Sala das Sessdes

agosto de 2013.
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