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Dec. Executivo n° 097/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

DECRETO EXECUTIVO N° 097, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

Institui e reguiamenta a concessão do 
vale saúde para o transporte de 
usuários do SUS para Tratamento Fora 
de Domicílio - TFD encaminhados pela 
regulação ao Município de Porto 
Alegre/RS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1o É instituído o vale saúde para transporte para Tratamento fora de 
Domicílio - TFD aos usuários do SUS no âmbito do Município de Carazinho para 
tratamento de saúde no Município de Porto Alegre.

§ 1o Por Tratamento Fora de Domicílio - TFD, entende-se também o 
deslocamento do usuário SUS, para a realização de consultas, exames ou tratamentos 
regulamentados pelo sistema de regulação do Estado.

§ 2o Para disponibilização do vale saúde aos usuários para tratamento fora 
do âmbito da municipalidade, é obrigatória à apresentação da documentação que 
comprove a necessidade do procedimento, exclusivamente encaminhado através da 
regulação da Secretaria da Saúde através do SUS.

§ 3o Havendo recomendação expressa de profissional vinculado à rede, o 
benefício do vale passagem será concedido ao acompanhante, e também em casos dos 
usuários encaminhados serem crianças menores de idade (18 anos), gestantes, idosos 
e pessoas com deficiência ou em situações de dependência onde o profissional médico 

solicita o acompanhante.

Art. 2o Para consecução dos objetivos previstos neste Decreto, o 
Município poderá executar diretamente os serviços de deslocamento de usuários, 
adquirir passagens de transporte coletivo intermunicipal ou contratar a prestação de 
serviço, observada, neste último caso, a legislação que disciplina as licitações e 

contratos administrativos.
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Art. 3o O Município através do Setor de Trasporte manterá controle e 
registro dos deslocamentos de usuários com o vale saúde pata TFD, objetivando a 
fiscalização do Conselho Municipal e demais órgão de controle interno e externo.

Gabinete do Prefeito, 22 de outubro de 2019.

itzMi
Prefeit*

uRegistre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura

Lori Luiz Bolesjffa
Secretaria da^Administração e Gestão
MBS
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