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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n.o 161/13 - GPC Carazinho, 02 de setembro de 2013.

Excelentissimci Senhor,

Ver. Olto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.O067/13

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 067/13,

desta data, que Disciplina o beneficio de passe livre às pessoas com deficiência, no transporte

coletivo de passageiros urbano.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o pleito, que disciplina o beneficio de passe livre às pessoas com

deficiência, no transporte coletivo de passageiros urbano, atendendo solicitação do Conselho

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Superdotação/Altas Habilidades.

Importante salientar que a medida vem ao encontro do que propugna a

Convenção das Pessoas com Deficiência, de 2006, da Organização das Nações Unidas - ONU,

da qual o Brasil é signatário (Decreto nO6.949/09). O referido Decreto preceitua, em seu artigo

20, que as questões de mobilidade pessoal devem assegurar ás pessoas com deficiência, sua

mobilidade pessoal com a máxima independência possivel, facilitando a mobilidade na forma e

no momento em que elas quiserem, e a custo acessivel.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou

Superdotação/Altas Habilidades de nosso município atende hoje cerca de novecentos e quarenta

pessoas com deficiência, sendo que cerca de 27,6% desta população utiliza o transporte coletivo

e poderá se beneficiar do Passe Livre Municipal.

Atenciosamente, .

CMPO/DDV
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PROJETO DE LEI N.o 067, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

Disciplina o beneficio de passe livre às
pessoas com deficiência, no transporte
coletivo de passageiros urbano.

Art. 1° Fica assegurada às pessoas com deficiência permanente fisica, visual,
mental ou deficiência múltipla e carentes economicamente, a concessão do beneficio da gratuidade
nos serviços de transporte coletivo convencional ou adaptado para o transporte especial com
escada mecãnica.

Parágrafo Único. Considera-se carente, para efeito desta lei, a pessoa cuja renda
familiar mensal não ultrapasse três salàrios minimos nacionais.

Art. 2° Para usufruir do beneficio será emitido Passe Livre Especial, pela Secretaria
Municipal de Assistência Social com validade de, no máximo, dois anos.

~ 1° O beneficio será renovado pelo mesmo tempo, mantida a carência e a
deficiência.

~ 2° O Passe Livre Especial só poderá ser concedido àqueles que preencherem os
requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 3° Considera-se pessoa com deficiência permanente aquela que apresente,
comprovadamente, perda ou anormalidade grave de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade real para o desempenho de atividade remunerada
e que, mesmo com novos tratamentos, não tenha recuperação.

Art. 4° É considerada pessoa com deficiência aquela que se enquadrar nas
seguintes categorias:

I - Deficiência Fisica - Alteração completa ou grave de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função fisica, apresentando-o sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e aquelas que não produzam dificuldades
para o desempenho das funções.

11 - Deficiência Auditiva e Visual - Perda total das possibilidades auditivas sonoras
(anacusia) e visual (anarose).

111 - Deficiência Mental - Retardamento mental com redução intelectual significativa,
grave e irreversivel, manifestada antes dos 18 anos de idade.

IV - Deficiência Múltipla - Associação de duas ou mais deficiências.

Art. 5° O pedido do beneficio, ao ser requerido, deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

- Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade Civil;
- Duas fotografias 3x4;
- Comprovante de residência e de renda;
- Atestado médico especializado comprovando a deficiência.

Parágrafo Único. As deficiências deverão ser atestadas por médicos especialistas,
especificando o CID, devendo o pedido ser homologado pela Secretaria Municipal de Saúde, após o
interessado ser apreciado por junta médica, composta por méd!»os nomeados pelo Poder
Concedente. ~ •



./

--- -------- -~----------------------

2

Art. 6° Os beneficiários cadastrados embarcarão e desembarcarão pela porta
dianteira do coletivo, mediante a apresentação por parte do deficiente, do Passe Livre Especial ao
motorista.

Art. 7° O Passe Livre Especial é de uso pessoal e intransferivel e sua utilização por
pessoas não autorizadas ou com prazo de validade vencido, acarretará a sua apreensão e o
descadastramento dos beneficiários junto á Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 8° Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social o descadastramento dos
beneficiários, caso comprovada qualquer fraude que burle os preceitos fixados nesta lei:

Art. 9° No prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da entrada em vigor desta
lei, os beneficiários deverão cadastrar-se.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Assistência Social estabelecerá os
locais e datas para o cadastramento e, posterior confecção das carteiras de identificação do Passe
Livre.

Art. 10. O Poder Concedente, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e a empresa concessionária do transporte coletivo urbano poderão exercer fiscalização,
proceder vistorias e/ou diligências, com vista ao fiel cumprimento da presente lei.

Art, 11. Os casos omissos serão decididos pelo Prefeito Municipal, com parecer do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Art. 12. As despesas decorrentes da presente lei correrão á conta das dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 13. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para sua fiel execução.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2013.

CBSIDOV
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