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INMCAÇÃO N°  121  /2019. 

ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com 

fulcro no artigo 169, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que seja 

encaminhado ao Poder Executivo, o Anteprojeto de Lei, em anexo, que "Dispõe sobre 

o transporte, até suas respectivas cidades, aos pacientes que venham ao óbito no 

Estado do Acre e dá outras providências" 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de maio de 2019. 

Rua Arlindo Porto Leal, 241. Centro. Rio Branco - Estado do Acre 
Telefones: (68) 3213-4052/3213-4053 
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DEPUTADO ESTADUAL DR. JENILSON LEITE 

ANTEPROJETO DE LEI N° 	 /2019. 

"Dispõe sobre o transporte, até sms 

respectivas cidades, aos pacientes que 

venham ao óbito no Estado do Acre e dá 

outras providências". 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o Estado do Acre, através da Secretaria Estadual de Saúde, 

obrigado a providenciar o translado gratuito dos pacientes que vierem a óbito durante a 

internação em suas unidades de saúde estaduais, às suas respectivas cidades, no âmbito 

estadual. 

Art. 2°. Os pacientes mencionados no capur deste artigo se limitam as pessoas 

de baixa renda, que receba menos de um salário mínimo. 

§ 1° A condição elencada no artigo acima deverá ser comprovada por 

documento compatível capaz de comprovar a vulnerabilidade da família do paciente. 

Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
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JUSTIFICATIVA 

O Anteprojeto de Lei em questão foi elaborado pela necessidade de se prestar 

com qualidade os serviços públicos assistenciais no Estado do Acre. 

Sabemos que há grande quantidade de pessoas que necessitam se deslocar para 

outros Estados ou Municípios para realizar tratamento médico. Para tanto, o TF'D 

(Transporte Fora do Domicílio) é utilizado pelos pacientes do SUS, o que garante o 

transporte gratuito dos pacientes. 

Se esses pacientes vierem a óbito, tem a garantia de retomarem a sua cidade de 

origem. Ocorre que se não estiverem em tratamento pelo TFD e falecerem na Capital, 

não tem a garantiria de retomo ao seu Município. 

Nesse sentido, o projeto de lei em análise é apresentado visando à prestação de 

serviços assistenciais as famílias com a devida qualidade, de modo a assegurar o direito 

ao transporte gratuito aos pacientes que vierem a óbito ao seu Município de origem, 

quando não possuírem condições de se deslocarem por conta própria. 

Assim, pelos motivos acima citados, apresento o presente anteprojeto de lei 

para apreciação e votação dos ilustres Deputados desta Casa Legislativa. 
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