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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 3754 DE 15 DE JULHO DE 1994 
P.13433/94 Institui o "Passe Saúde" 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, faz saber que a C&mara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Artigo 1º -

§ 1º -

§ 2º -

Artigo 2º -

Artigo 3º -

Artigo 4º -

Fica instituído, no Município de Bauru o PROGRAMA DO PASSE 
SAÕDE, que assegura aos municípes, devidamente cadastrados 
nas unidades do Sistema Õnico de Saúde - SUS, o uso 
gratuito do transporte coletivo em nosso, município. 

Os PASSES SAÕDE serão aceitos nos coletivos mediante a 
apresentação de documentos próprios, que serão fornecidos 
pela municipalidade, devendo constar o trajeto a ser 
percorrido pelo usuário, dados pessoais, data e local para 
assinatura do emitente. 

O passe permanecerá com o usuário sendo recebido pelo 
motor is ta ou cobrador apenas após completado o percurso 
estabelecido pelo PASSE SAÕDE. 

A EMDURB competirá gerenciamento, 
cumprimento da presente lei. 

fiscalização e 

A Secretaria da Saúde competirá a distribuição do PASSE 
SAÕDE. 

O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após sua publicação. 



' PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAUR 

Artigo 52 -

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
devendo seus efeitos serem implantados num prazo de 30 
<trinta) dias, revogando-se as disposições em contrário. 

Bauru, 15 de julho de 1994. 

TIDEI DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 

NILTON SILVEIRA 
SECRET.ÃRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Registrada na Divisão do Expediente da Prefeitura na mesma data. 

NAIR CURY CERIGATTO 
RESPONDENDO PELA DIVISÃO DO EXPEDIENTE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

    DECRETO Nº 10507, DE 24 DE AGOSTO DE 2007 
P. 13433/1994 Regulamenta Lei nº 3754, de 15 de julho de 1994, 

que institui o “Passe Saúde” e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 
CONSIDERANDO- que o Programa do Passe de ser entendido como benefício municipal aos 

usuários devidamente cadastrados nas unidades do Sistema Único de 
Saúde – SUS, administradas ou gerenciadas pelo Município de Bauru, 
através da Secretaria de Saúde; 

 
CONSIDERANDO- que o programa do Passe Saúde deve atingir aos usuários cuja 

comprovação de renda, objetivamente, demonstre impossibilidade de 
custear a sua própria locomoção na busca de recursos médicos 
especializados, não existentes nos Núcleos de Saúde; 

 
CONSIDERANDO- que hoje são responsáveis pelo atendimento especializado, em diversas 

áreas, o Ambulatório de Especialidades do ERSA-23 e o CS - I (Centro de 
Saúde I), gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

 
CONSIDERANDO- que tendo em vista a necessidade de padronizar o fornecimento de passes-

saúde e, permitir maior controle dos mesmos pela Secretaria Municipal de 
Saúde, 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - O “Passe Saúde”, cujo gerenciamento e fiscalização são de competência da 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
Emdurb, será distribuído somente nos Núcleos de Saúde não detentores da 
especialidade médica objeto de encaminhamento e nas unidades dos 
Serviços de Urgência e Emergência , em número suficiente ao paciente e 
acompanhante quando necessário, obedecidos os critérios definidos neste 
Decreto. 

 
Parágrafo único - Entende-se como encaminhamento Médico a observância de normas já 

estabelecidas para esse procedimento. 
 
 
Art. 2º -  A distribuição do “Passe Saúde”, conforme explicado no artigo 1º, 

atenderá critérios sociais voltados exclusivamente à população de baixa 
renda. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

§ 1º -  O passe-saúde será fornecido mediante avaliação social, aos usuários cuja 
renda per capita for igual ou inferior a meio salário mínimo. Para cálculo, 
será considerada a renda das pessoas residentes sob o mesmo teto. Da 
renda total apresentada, será descontado o valor gasto com financiamento 
ou aluguel da moradia. O recebimento de benefícios sociais, tais como: 
Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, Agente Jovem, Benefício de 
Prestação Continuada (LOAS), constarão da avaliação social, porém, não 
serão utilizados para cálculo do per capita. 

 
§ 2º - Serão concedidos, excepcionalmente, até 08 (oito) passes-saúde/mês, sem 

a avaliação do assistente social. 
 
§ 3º - A reavaliação social será efetuada a cada dois meses nos casos de 

tratamento continuado. 
 
§ 4º - Após a avaliação social e, de acordo com o parecer deste profissional, os 

passes-saúde poderão ser fornecidos por outro funcionário da Unidade. 
 
§ 5º - Acompanhantes de paciente entre 18 e 60 anos receberão passe-saúde, 

mediante a comprovação de dependência ou necessidade específica do 
tratamento, comprovada por profissional da saúde e, não excedendo um 
acompanhante por paciente. 

 
§ 6º - Não serão fornecidos passes-saúde para a retirada de exames, 

medicamentos e visitas hospitalares. 
 
§ 7º - Não serão fornecidos passes-saúde para deficientes visuais, mentais, 

auditivos, físicos e múltiplas, pois estes já são contemplados contemplados 
por Lei Específica (Lei Municipal nº 3531 de 11/01/93). 

 
§ 8º - Os passes-saúde somente serão fornecidos pela Unidade de Saúde onde o 

paciente for cadastrado. Não se utilizará Folha Avulsa para concessão de 
passe-saúde. 

 
§ 9º - Serão fornecidos passes-saúde somente para atendimentos do SUS ou 

procedimento credenciado ao SUS. 
 
§ 10 - Os usuários das Unidades de Referência, inclusive da Equipe Mínima 

Saúde Mental, que estejam inseridos em programas da Unidade, portanto, 
com retornos programados, receberão passes-saúde nesta Unidade de 
Referência. 

 
§ 11 - O paciente deverá apresentar declaração de comparecimento com data, 

assinatura e carimbo do serviço de saúde onde foi atendido. Visando 
garantir este retorno, será fornecido modelo de declaração de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

comparecimento pela Unidade de Saúde, no momento da entrega dos 
passes-saúde. 

 
§ 12 - Nos casos de acompanhamentos prolongados, inclusive mandados 

judiciais, o usuário deverá apresentar, mensalmente, declaração do 
prestador (Serviço de Saúde onde realiza o tratamento) informando quanto 
à continuidade dos atendimentos. 

 
§ 13 - A Secretaria Municipal de Saúde, encaminhará mensalmente ao Gabinete 

do Prefeito, relatório da distribuição efetivada. 
 
Art. 3º -  Fica revogado o Decreto nº 7082, de 15 de setembro de 1994. 
 
Art. 4º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Bauru, 24 de agosto de 2007. 
 
 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

MÁRIO RAMOS DE PAULA E SILVA 
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 
 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 
 

 


