
LEI Nº 2.649/2019, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

“INSTITUI O PROGRAMA TRANSPORTE 
HUMANIZADO NA ÁREA DE SAÚDE 
MUNICIPAL” 

 

    A Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar o Programa “Transporte 

Humanizado” na área de saúde municipal. 

 

Art. 2º. O Programa de que trata esta lei tem por objetivo proporcionar maior comodidade, 

conforto e facilidade no transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. 

 

Art. 3º. Para fins de implementação do Programa “Transporte Humanizado” os veículos do 

Município que realizam o transporte na área de saúde deverão buscar e entregar em seus 

endereços residenciais ou em outros que indicarem, os pacientes em tratamento fora do domicílio 

que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: 

I - crianças até 06 anos; 

II - idosos com idade superior a 60 anos; 

III - gestantes de alto risco, independentemente do prazo de gestação; 

IV - obesos mórbidos; 

V - portadores de necessidades especiais; 

VI - com mobilidade reduzida;  

VII - que necessitarem transporte em ambulância; 

VIII - que estejam em tratamento: 

a) oncológico de radio e quimioterapia ou com recomendação de profissional de saúde, mediante 

laudo; 

b) de hemodiálise 

IX - recém-operados. 

§ 1º - O disposto nesta lei não se aplica aos acompanhantes os quais deverão embarcar e 

desembarcar nos endereços dos pacientes ou nos pontos pré-estabelecidos pela Administração 

Municipal.  

§ 2º - O embarque no veículo transportador deverá ocorrer impreterivelmente a partir do horário 

estabelecido pela Administração Municipal na guia de viagem do paciente, devendo este 

observa-lo, a fim de evitar atraso no percurso. 

 

Art. 4º. Os endereços para fins de embarque e desembarque nas viagens para fora do domicílio 

deverão estar cadastrados no setor responsável pelas rotas, de modo a possibilitar aos motoristas 

o conhecimento das residências dos pacientes que irão transportar. 

 

Art. 5º. O agendamento das viagens para tratamento fora do domicílio pode ser feito pelo próprio 

paciente, por seu acompanhante ou por outra pessoa, munido de autorização ou procuração por 

instrumento particular para esse fim. 

Parágrafo único - Não será necessário o reconhecimento de firma aposta no documento de que 

trata este artigo devendo estar acompanhado de cópia da carteira de identidade ou de outro que 

identifique a assinatura do paciente.  

 

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. 

 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

   Prefeitura Municipal de Luz, 27 de novembro de 2019. 

 

 

   AILTON DUARTE 
     Prefeito Municipal 


