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DECRETO Nº 4359/2019 
 

 

 

 
 

       

      DILMAR TÚRMINA, no uso de suas atribuições legais e, nos 

termos do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 1298/2019 de 28/05/2019.  
 

 

     D E C R E T A: 

 

 

     Art.1
o
 – Os munícipes de Cruzeiro do Iguaçu, que necessitem 

fazer perícia junto ao INSS para instituição e/ou revisão de benefício, terão direito a transportes nos termos 

deste Decreto, desde que atendidos os seguintes requisitos: 

 

 I – O benefício pleiteado junto ao INSS, não poderá ser superior a 

dois salários mínimos; 

 II – A renda familiar total não seja superior a 3 (três) salários 

mínimos; 

 III – Em caso de arrimo de família, comprovando que a data do 

agendamento é superior a 90 (noventa) dias, não haverá a necessidade de comprovação dos critérios dos 

itens I e II; 

 IV – O agendamento da perícia deverá ser feito, preferencialmente, 

pela Assistência Social, a qual buscará a otimização no uso dos veículos, em caso do agendamento ter sido 

pelo próprio beneficiário, o atendimento com o transporte se dará de forma não prioritária, adequando-se a 

agenda de viagens do CRAS e da Secretaria Municipal de Saúde; 

 V – Possua domicílio e residência no âmbito do território do 

Município de Cruzeiro do Iguaçu; 

 

     Art.2
o
 – A utilização de veículos destinados aos usuários do SUS, 

somente poderão ser utilizados para o fim deste Decreto, quando existir vagas disponíveis e sobressalentes, 

que efetivamente não prejudique de qualquer forma o transporte daqueles. 
 

     Art.3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação.   

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -    

Estado  do  Paraná,  aos seis dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e dezenove. 

 
 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

SÚMULA:              Regulamenta o uso de veículos públicos no transporte 

de pessoas para perícias junto ao INSS.  
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