
PROJETO DE LEI Nº 091/2019. 

 

Institui o "Programa Recomeço" que dispõe sobre o transporte 

para as Cidades Referência, para familiares de pessoas com 

dependência química internadas em Instituições de 

Recuperação. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte: 

     PROJETO DE LEI: 

 
 

Art. 1º Fica criado o “Programa Recomeço", que dispõe sobre o transporte para as Cidades 

Referência, para familiares de pessoas com dependência química internadas em Instituições de 

Recuperação. 

 

 Art. 2º Terá o acesso ao beneficio, o paciente usuário do Sistema único de Saúde (S.U.S.), 

que esteja internado no mínimo há 1 (um) mês, devidamente comprovado. 

 

 Art. 3º Caberá ao beneficiário, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoas 

Idosa, a comprovação, através de documentação gerada pela Instituição a qual o paciente esta 

internado. 

 

Art. 4º Fica determinado, que cada paciente terá direito ao deslocamento de apenas uma 

pessoa da família, podendo alterar esta a qualquer momento. 

 

Art. 5º O Poder Executivo, através do órgão competente, deverá estabelecer políticas de 

apoio à locomoção e trânsito a familiares de pessoas em tratamento de recuperação dependência 

química de forma há: 

 

 I - garantir transporte as Cidades Referência a familiares de pessoas em tratamento de 

dependência química; 

 

  II - facilitar e estimular o acompanhamento do tratamento no sentido de evitar a interrupção 

do tratamento; 

 

 III - promover campanhas educativas, sensibilizando a comunidade para a prevenção ao uso 

de drogas e entorpecente; 

 



IV - promover ampla divulgação dessa lei. 

 

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo o fornecimento de no mínimo 01 (uma) viatura,  

dependendo da demanda, 01 (um) domingo por mês a combinar, podendo reunir todos os familiares 

em uma única viatura para a execução do programa. 

 

Art. 7º O Poder Executivo adotará as medidas cabíveis para o fiel cumprimento desta Lei, 

fixando normas regulamentadoras do programa através de Decreto. 

 

 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Julho  de 2019. 

 

 

 

 

                                                                                      

DIVALDO LARA 

                                                                                        

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade a criação do “Programa Recomeço”, que tem como objetivo regulamentar na forma 

da Lei, um serviço já oferecido pelo Município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à 

Pessoas Idosa. 

A dependência química tornou-se um dos principais problemas de Saúde Pública atingindo 

a todas as classes sociais na sociedade. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

 

               Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Julho de2019. 

 

 

DIVALDO LARA 

     Prefeito Municipal. 

 

 

 


