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07 de fevereiro, 2023

..AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR O PROGRAMA
ALIi'ENTAÇÃO DA SAÚDE'' AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAREM
ATENDITENTO FORÀ DO ÍúUNIC|PIO E OA OUTRAS PROVIDÊNCNS'"

.VALE.

PARA

Elias Alves Farias Júnior, vêreador do Municipio de São Paulo do Potengi/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são coníeridas, faz saber que a Câmara Municipal
apÍovou e o pÍefeito municipal sanciona a seguinte Lei:

AÍt. 1" - Fica o Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa 'Vale-Alimentação da

Saúde'aos pacientes do SUS que se descolaÍem através da Secretaria Municipal de Saúde
para atendimênto fora do município..

§ 1" - Seráo beneficiados os pacientes dos SUS e acompanhantes

§ 2o - Nos deslocamentos dos refeÍidos pacientes seÉ concedido o beneÍicio de acordo com

a tabela do SUS.

§ 30 - O valor terá coneção quando a tabêla do SUS for corrigida.

§4o - O beneficio será repassado êm esFÉcie ao paciente e ao acompanhante cujos valores
seráo retirados com o motoÍista responúvel pela embarcaçáo na chegada da cidade de
destino, sendo necessário por parte do peiente e acompanhante apresentaÉo de
documento de identidade e assinatura na folha de recibo do vale no áo do recebimento do
beneÍicio.
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§ 5o - Caso o paciente do SUS se desloque de cano particular o mesmo terá prazo dê (01)

um dia para apresentar a documêntaçâo para a Íetirada do vale alimentação da saúde
apresentando nota fiscal da alimentaçáo, compÍovante do atendimento (consulta, exame
entre outros procedimentos) e documento de identidade para a retiÍada de seu vale na

Secretariâ Municipal de Saúde com o seMdor responsávêl quê teÉ o prazo de 03 (tÍês) dias
úteis para averiguar a documentaSo recebida.

AÉ. 2' - As despesss decorrentes da execuçáo do referido programa correráo por conta de
dotaçôes orçâmenláries próprias, suplementadas se necessário.

AÊ 3o - Fica o Exccúivo Municipal autorizado a Írgulementer a pÍesêntê Lei por Íoça de
Decreto.

AÍt 4'- Esta Lei entre em vigor na dete de sua publicaçáo, Gvogedes as disposiçôes em

conlráÍio.
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JUSTIFICATIVA

Considerando que estes municipes se deslocam de madrugada para a cidade de destino e
só rêtomam altas horas da noite;

Considerando que eíes munícipes em sua grande maioria sáo pesws sem poder aquisitivo
e Íinanceiro e que por muitias vezes se deslocam para outras cidades sem qualquer dinheiro,
Íicando assim sem alimentaçáo por todo o dia;

Resolvo pÍopor a referida proposiçáo üsando auxílio do Poder Público Municipal na
alimentação enquanlo estiver em outra cidade para tratar de questÕes de saúde.

Pelas razôes expostas, o autor pede o apoio de todos os colegas Vereadores para aprovaçáo
do presente PÍojeto de Lei.
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Considerando o grande número de munícipes que se deslocam toda semana poí meio da
Secretaria Municipal de Saúde para atendimento médico em outras cidades;


