
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE                                           
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARACÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARACÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARACÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

Palácio Vereadora Irene Ginanni                                                                                     
Rua Vereador José Severiano da Câmara, 27                                                     

CEP 59.550-000 Tele-Fax: [0XX84]3262.2133/2180 
CNPJ 08.587.271/0001-05 

www. camaramunicipaljc.com.br                                                                                                                            
e-mail: camaramunicipaljc@bol.com.br 

 

 

 

Projeto de Lei nº 031/2013 

 

 

 

 

 

 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas 

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-

na a seguinte Lei: 
 

 

 Art. 1° - Fica determinado que o transporte dos pacientes deficientes físicos 

que realizam tratamento semanal no Centro de Reabilitação da Infância e do Adul-

to - CRIA, será obrigatoriamente disponibilizado através da secretaria municipal de 

saúde da Prefeitura de João Câmara, obedecendo aos seguintes critérios: 

 

I - A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de João Câmara 

atenderá neste serviço, apenas pacientes deficientes físicos que estejam de 

posse do Parecer e/ou atestado Fisioterápico ou do Terapeuta Ocupacional, o 

qual deverá caracterizar a deficiência, bem como a incapacidade de deslo-

camento do paciente; 

 

II - A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de João Câmara irá 

disponibilizar este serviço apenas para os pacientes deficientes físicos em 

tratamento semanal no CRIA – Centro de Reabilitação da Infância e do 

Adulto, residentes no Município, em sua zona urbana ou rural; 

 

III - A solicitação do serviço de transporte deverá ser encaminhada ao 

profissional de assistência social da Secretaria Municipal De Saúde de João 

Câmara, o qual se responsabilizará pelo cadastramento de pacientes, organi-

zação, efetivação e suspensão do serviço, bem como os devidos esclareci-

mentos e justificativas; 

 

 

 

 

 

 

Institui o oferecimento do transporte público 
para pacientes com deficiência física que ne-
cessitam realizar tratamento semanal no Cen-
tro de Reabilitação da Infância e do Adulto 
no Município de João Câmara/RN. 

 



 

IV - O paciente deficiente físico será desligado do serviço de transpor-

te semanal para tratamento no CRIA, quando solicitado pelo mesmo ou pelo 

cuidador; quando não mais estiver em tratamento; ou quando solicitado pelo 

profissional responsável, através de justificativa técnica formal que será en-

caminhada ao serviço de Assistência Social da Secretaria Municipal de Saú-

de de João Câmara/RN; 

 
V – Este serviço é exclusivo para pacientes deficientes físicos que se 

encontram em tratamento no Centro de Reabilitação da Infância e do Adulto 

– CRIA de João Câmara/RN. 

 

 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Sala das Sessões,  

12 de agosto de 2013. 
 

 

 

 

  (as.) Vereador ___________________________ 

      Fernando Guilherme  
                (autor do proposição) 
 
 

 

 

 


