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LEI Nº  3.055/2018, de 29/05/2018 - PODER LEGISLATIVO.  

Ementa: Dispõe sobre autorização ao Poder 

Executivo a estabelecer normas para 

atendimento emergencial pela equipe de 

socorro ao Serviço de Atendimento Medico de 

Urgência – SAMU, quanto a remoção de 

pacientes para os hospitais privados e dá 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. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a estabelecer normas para o atendimento 

emergencial pela equipe de socorro no Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU, 

quanto a remoção de pacientes para os hospitais privados de Petrolina. 

§ Único- O SAMU tem a obrigatoriedade de conduzir o paciente vitima de acidente ou outra 

ocorrência emergencial para os hospitais públicos no município, mas no caso deste possuir 

plano de saúde, deverá ser efetuada de forma direta aos hospitais privados, desde que possuam 

as condições adequadas para o tratamento necessário.  

 

Art. 2º - O paciente socorrido pelo SAMU que tenham Plano de Saúde, terão a opção de serem 

direcionado aos hospitais privados, devendo este ato ser registrado no boletim de ocorrência da 

equipe de direcionamento emergencial. 

       

§ Único- Para o cumprimento do disposto no caput do artigo, o paciente deverá estar 

consciente e em condição de manifestar sua opção, caso contrario, fica autorizada a família ou 

representante legal definir a opção. 

 

Art. 3°- As vitimas em estado graves conduzidas pelo SAMU para a rede pública, que não 

houver condições de identificação e for dado entrada para internação, quando identificado que 

tenha plano de saúde será transferida para a rede privada, tão logo seu quadro de saúde 

permitir e o médico responsável autorizar.  

 

§ Único - A remoção  mencionada no caput deste artigo ficará a cargo no respectivo plano de 

saúde, sendo que, semente será efetuado pelos serviços públicos de atendimento urgência e 

emergência móvel em caso de impossibilidade justificada da prestação nesse tipo de 

atendimento. 

 

Art. 4° – Para o cumprimento do disposto nos artigos anteriores desta lei, caberá a equipe de 

atendimento emergencial do SAMU, avaliar e estado físico do paciente, levando em 

consideração a proximidade do hospital escolhido e a gravidade do caso. 
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Art. 5º - Em caso de atendimento emergencial pelas equipes de socorro e de remoção do 

Corpo de Bombeiros de Petrolina, o Poder Executivo poderá celebrar parceria por meio de 

convênio com o governo do Estado de Pernambuco, para que este serviço de atendimento 

emergencial para remoção de pacientes para os hospitais privados possa ser efetuado. 

 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autores: Ronaldo Silva, Ronaldo Souza, Gilberto Melo, Cicero Freire, Aerolande Cruz e 

Rodrigo Araújo 
  
   

Gabinete da Presidência, 29 de maio de 2018. 

 

 

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

  Presidente 
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