
1 

 
 

 
 

LEI Nº  3.048/2018, de 23/05/2018 - PODER LEGISLATIVO.  

Ementa: Assegura atendimento diferenciado 

domiciliar preferencial a pessoas internadas, 

doentes e enfermas em órgãos públicos e 

privados, e da outras providencias. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei Orgânica 

Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1° – Fica assegurada por esta lei, atendimento diferenciado preferencial, as pessoas doente e 

internadas em órgãos públicos e privados, em especial para idosos e pessoas deficientes conforme 

dispõe o Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência, devendo obrigatoriamente ser 

observado o seguinte: 

I- Relação de perícia médica, o agente responsável na impossibilidade da pessoa comparecer até a 

agência, deverá ser feita na residência; 

II- Prova de vida, o agente deverá fazer na residência. 

III- Recebimento de beneficio social, se não houver procuração para uma outra pessoa, o agente 

deverá efetuar o pagamento na residência. 

IV- Recadastramento de seguro de Instituto Nacional no Seguro Social INSS o agente deverá fazer 

na residência. 

V- Consultas, atendimento médico, realização de exames médicos, aplicação de vacinas na 

incapacidade de comparecimento da pessoa enferma o atendimento devera ser feito domiciliar. 

Art. 2° – Esta lei complementa o já assegurado pelo estatuto do idoso; da pessoa com deficiência, ou 

pessoas enfermas ou com limitação incapacitadas, terão atendimento especializados, no seu domicilio, 

quando comprovada a incapacidade de se deslocarem para ter o atendimento. 

 

Art. 3º – Fica vedado por esta lei, o comparecimento de pessoas enfermas ou que estiverem internadas, 

em órgãos públicos ou privados, devendo ser dispensada a exigência, e quando de interesse do poder 

público o agente promovera o contato necessário na residência da pessoa. 

 

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese a pessoa enferma, incapacitada de comparecer para 

atendimento pessoal em um órgão público ou privado, poderá ser penalizada. 

Art. 4° – Quando do descumprimento desta lei, qualquer pessoa interessada poderá formular denuncia 

por escrito ao conselho do idoso, ao conselho da pessoa com deficiência que adotará as medidas 

cabíveis para o cumprimento da legislação vigente. 

Art. 5° –   O descumprimento da lei acarretara em penalidade, como advertência 
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I- Multa de até 500 UFM, em dobro em caso de reincidência. 

Art. 6° - A multa será aplicada conforme dispõe o estatuto do idoso, e da pessoa com deficiência, e os 

recursos serão destinados ao Fundo Municipal, destinado a atender as necessidades das ações voltadas 

para funcionamento dos Conselhos Municipais. 

Art. 7°  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada pelo Poder 

Executivo no prazo de 60 (sessenta dias). 

Autor: Ronaldo Luiz de Souza 

 

  Gabinete da Presidência, 23 de maio de 2018. 

 

 

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

  Presidente 
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