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DECRETO N° 2446, DE 05 DE ABRIL 1999.

Estabelece forma de concessão de passe
livre aos portadores de deficiências fisicas,
mentais e /ou visuais e auditivas no
transporte coletivo urbano municipal.

Ô.

O Prefeito Municipal de Itabira, no uso de suas atribuições
legais, e especialmente as emanadas no artigo 2° da Lei n° 3453, de 30 de outubro de
1998;
DECRETA:
Art. 1° - A concessão de gratuidade no transporte coletivo
urbano para pessoas portadoras de deficiências físicas, mentais e/ou visuais e auditivas
no município de Itabira, reger-se-á pelo disposto na Lei Municipal n° 3453, de 30 de
outubro de 1998, neste Decreto e demais normas que venham a ser editadas sobre a
matéria.
Art. 2° - A concessão de gratuidade a que se refere o
artigo anterior será gerida pela Comissão constituída pelos representantes da Secretaria
Municipal de Ação Social, de Saúde e de Educação, representantes da empresa
concessionária de transportes coletivos do municipio e das entidades assistenciais e/ou
representativas das pessoas portadoras de deficiências, ' nomeada pelo Executivo
Municipal.
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Art, 3° - As despesas com a gerência e implantação do
sistema de gratuidade a que se refere este decreto, serão custeadas pelo município.
Art. 4° - Para efeito deste decreto, as deficiências serão
assim conceituadas:
1. Deficiência Mental: distúrbio neurológico ou psíquico com comprometimento de
ambulação, da fala, da comunicação, do equilíbrio que implique no desempenho social,
constatado por exame efetuado por Neurologista, Psiquiatra ou Psicopedagogo.
2. Deficiência Auditiva: Neuro-sensorial ou mista, em grau de severa ou profunda - maior
de 70 (setenta) decibéis - comprovada em exame audiométrico, realizado por
fonoaudiòlogo e/ou otorrinolaringologista.
3. Deficiência Física: caracteriza-se pela ausência, paralisação ou restrição severa da
funcionalidade do aparelho locomotor que reconhecidamente leve à grave dificuldade de
locomoção, deambulação e equilíbrio constada por exame realizado por fisioterapeuta,
reumatologista e/ou ortopedista; ^-c:\v , l / w v '
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DIÁRIO DE ITABIRA
Segunda-fejra, 19 de abril de 1999
DECRHD H> 2 4 0 , DE 05 DE ABRIL 1999.
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4. Deficiência Visual: caracteriza-se pela perda total da visão, com capacidade visual de
O a 10% após correção máxima, necessitando de método braiie e/ou outros métodos
como meio de leitura e escrita, recursos didáticos e equipamentos especiais para o
desempenho de suas atividades profissionais e da vida diária, com acuidade medida pela
escala SNELLEN, igual ou inferior ao melhor olho e lentes corretivas 20/200, incumbindo
o laudo a um oftalmologista
Art. 6° - As pessoas portadoras das deficiências
mencionadas no artigo anterior, natas ou adquiridas de caráter definitivo, comprovadas
através de laudo médico emitido por especialista, desde que a renda per capita familiar
seja igual ou inferior a 50% (cinqüenta por cento) do salário minimo, devem de posse de
dois retratos 3 x 4 , cópia do documento de identidade, comprovante de renda e
comprovante de residência, cadastrar-se na SMAS (Secretaria iViunicipal de Ação Social),
CEMAE/SMELL e entidades prestadoras de serviço para pessoas portadoras de
deficiência previamente autorizadas pela comissão.
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Art. 7° - Após o cadastramento e seleção, de exame, de
cada caso, a Secretaria Municipal de Ação Social encaminhará o beneficiário a empresa
prestadora de serviços de transporte coletivo urbano para expedição da carteira do passe
livre.
§ 1° - O passe livre permanente será revalidado a cada 2
(dois) anos, ocasião em que, caso necessário, será exigido um novo laudo médico e
comprovante de renda.
§ 2° - Em caso de perda da carteira indicadora do passe
livre, o beneficiário fica obrigado a comunicar imediatamente o fato à empresa prestadora
de serviços de transporte, podendo requerer a emissão de segunda via mediante
apresentação de cópia autenticada de ocorrência policial.

Ç)

Art. 8° - O beneficiário de posse do passe livre, terá direito
a entrar em veículos de transporte coletivo urbano do município de Itabira pela porta
dianteira, devendo obrigatoriamente se identificar ao motorista.
Art. 9° - Somente os portadores de deficiência com laudo
confirmando a necessidade de acompanhante, terão direito à carteira extensiva ao
acompanhante que também deverá ser cadastrado.
Parágrafo Único: Só será permitido ao acompanhante o
uso do Passe Livre com acesso pela porta dianteira quando estiver este acompanhando o
portador de deficiência possuído do Passe Livre.
Art. 10 - A Secretaria Municipal de Saúde fará relação dos
especialistas do SUS responsáveis pela emissão dos laudos devendo mantê-la atualizada
junto à comissão nomeada pelo executivo.
Parágrafo Único - O especialista deverá ser o da área
especifica da deficiência do requerente.
Art. 11 - É vedado ao beneficiário:
I - Ceder a terceiros, a qualquer títuío, o passe livre;
2
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Ofício -SMAS/DPH/066/99
CiPl^z:^)í D0fvi£rhi70
Ttabira, 23 de março de 1999.
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Encaminhamos em anexo, minuta do Decreto que estabelece a
forma de concessão de passe livre aos portadores de deficiências físicas,
mentais, visuais e auditivas no transporte coletivo urbano municipal, cuja
responsabihdade nos foi delegada pelo artigo 2°., parágrafo T. Da lei n''.3453
de 30/10/98 e pela nomeação feita através da portaria n°.007 de 24/02/99.

D

Informamos que, se por interesse de Vossa Excelência, houver
necessidade de alteração e/ou esclarecimento de dúvidas, colocamos-nos a
disposição para argumentação e/ou nova redação.
Atenciosamente.

Uades

Cláudia Maria Silva Assis
SMAS

O

Plínio Gustavo Benevídes
Transporte CISNE LTDA

Oliveira

ouza

AOADI

de AIvareifcã
r
" Lage
— ^

Mana da Glória de Oliveira E. Meyer
APAE

SMS \

Excelentíssimo Senhor
Jackson Alberto de Pinho Tavares
PREFEITO MUNICIPAL

rauio
f-^lace
Secretàrto Municipal df Açflo Social
Prefeitura Municipal de Itabira
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Jãckscjrt Alberto Pinho Tavarts
o Municipul de Itabira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
Minuta de Decreto r f . W M , de DÔ

de cJjiX 1999.

Estabelece forma de concessão de passe
livre aos portadores de deficiências
físicas, mentais e /ou visuais e auditivas
no transporte coletivo urbano municipal.

O Prefeito Municipal de Itabira, no uso de suas atribuições legais^
especialmente^emanadas no artigo 2".. da lei n"r3453. de 30 de outubro de
1998;
O

Decreta:
Artigo 1% - A concessão de gratuidade no transporte
coletivo urbano para pessoas portadoras de deficiências físicas, mentais e/ou
visuais e auditivas no município de itabira, reger-se-a pelo disposto na lei
municipal n°(f 3453 de 30 de outubro de 1998 , neste Decreto e demais uormas
que venham a ser editadas sobre a matéria.

o

Artigo 2% - A concessão de gratuidade a que se refere o
artigo anterior será gerida pela Comissão constituída pelos representantes da
Secretaria Municipal de Ação Social, de Saúde e de Educação, representantes
da empresa coucessionária de transportes coletivos do mmiicípio e das
entidades assistenciais e/ou representativas das pessoas portadoras de
deficiências, nomeada pelo Executivo Municipal.
Artigo 3^7 - As despesas com a gerência e implantação do
sistema de gratuidade a que se refere este decreto, serão custeadas pelo
município.
Artigo 4°r - Para efeito deste decreto, as deficiências serão
assim conceituadas:
1. Defíciência mental - distúrbio neurológico ou psíquico com
comprometimento de ambulação,, da fala, da comunicação, do
equilíbrio que implique no desempenho social, constatado por exame
efetuado por Neurologista, Psiquiatra ou Psicopedagogo.
DPirNUM.rpA
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2. Defíciência Auditiva; Neuro-sensoríal ou mista, etu grau de severa
ou profimda - maior de 70 (setenta) decibéis - comprovada em
exame audiométrico, reahzado por fonoaudiòlogo
e/ou
otorrinolaringologista.
3. Defíciência física: caracteriza-se pela ausência, paralisação ou
restrição severa da funcionalidade do aparelho locomotor que
recoiiliecidamente leve à grave dificuldade de locomoção,
deambulação e em equilíbrio, constada por exame realizado por
físioterapeuta, remnatologista e/ou ortopedista;

O

O

4. Defíciência Visual: caracteriza-se pela perda total da visão, com
capacidade visual de O a 10% após correção máxima, necessitando
de método braile e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita,
recursos didáticos e equipamentos especiais para o desempenho de
suas atividades profíssionais e da vida diária, com acuidade medida
pela escala SNELLEN, igual ou inferior ao melhor olho e lentes
corretivas 20/200, incumbindo o laudo a um oftalmologista
Artigo 6°(9 - As pessoas portadoras das defíciências
mencionadas no artigo anterior, natas ou adquiridas de caráter definitivo,
comprovadas através de laudo médico emitido por especialista, desde que a
renda per capita familiar seja igual ou inferior a 50% (cinqüenta por cento) do
salário mínimo, devem de posse de dois retratos 3 x 4 , cópia do documento de
identidade, comprovante de renda e comprovante de residência, cadastrar-se
na SMAS (Secretaria Municipal de Ação Social),CEMAE/SMELL
e
entidades prestadoras de serviço para pessoas portadoras de defíciência
previamente autorizadas pela comissão.
Artigo 7%- Após o cadastramento e seleção, de exaine, de
cada caso, a Secretaria Municipal de Açào Social encaminhará o beneficiário a
empresa prestadora de serviços de transporte coletivo lubaiio para expedição
da carteira do passe livre.
Parágrafo 1 ^ - 0 passe livre permanente será revalidado a cada 2 (dois)
anos, ocasião em que, caso necessário, será exigido um novo laudo médico e
comprovante de renda.
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Parágrafo 2°^- Em caso de perda da carteira indicadora do passe
livre, o beneficiário fica obrigado a comunicar imediatamente o fato à empresa
prestadora de serviços de transporte, podendo requerer a emissão de segiuida
via mediante apresentação de cópia autenticada de ocorrência policial.
Artigo S^fÇ - O beneficiárío de posse do passe livre, terá
direito a entrar em veículos de transporte coletivo urbano do município de
Itabira pela porta dianteira, devendo obrigatoriamente se identificar ao
motorista.
Artigo 9°p ~ Somente os portadores de deficiência com
laudo confirmando a necessidade de acompanhante, terão direito à carteira
extensiva ao acompanliante que também deverá ser cadastrado.

O

Parágrafo Único: Só será permitido ao acompanhante o uso do Passe Livre
com acesso pela porta dianteira quando estiver este acompanhando o portador
de defíciência possuído do Passe Livre.
Artigo 1 Oí^í - A Secretaria Municipal de Saúde fará relação
dos especialistas do SUS responsáveis pela emissão dos laudos devendo
mantê-la atualizada junto à comissão nomeada pelo executivo.
Parágrafo único - Especialista deverá ser o da área específíca da defíciência
do requerente.
Artigo llí^e ~ É vedado ao beneficiário:
I - Ceder a terceiros, a qualquer título, o passe livre;

O

II - Usar o passe de terceiros;
TÍI ~ Utilizar o beneficio sem a devida apresentação do passe livre;
IV - Adulterar o passe livre;
V - Fornecer informaçòesfraudulentaspara obtenção do benefício;
Parágrafo Único: A prática de quaisquer das infrações anteriores implicará na
suspensão imediata do benefício, podendo conforme a gravidade, implicar no
seu cancelamento.
DPn,'MIKl)TA
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Artigo 12i^p" A empresa operadora do serviço de transporte
coletivo urbano de Itabira fica obrigada a observar, rigorosaitiente, as normas
contidas neste Decreto;
Artigo 13^gj - À comissão instituída para este fím cabe as
determinações de todas e quaisquer medidas que julgar necessárias para que
sejam fínalmente cumpridas as exigências deste Decreto, inclusive a
elaboração de fonnulários específicos.
Artigo ITQ - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em cartório.

O
Prefeitura de Itabira, 21 de janeiro de 1999.

Jackson Alberto de Pinho Tavares
Prefeito Municipal de Itabira

Ceomar Paula Santos
Chefe de Gabinete

O

MINUTAELABORADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO INSTITUÍDA PARA ESTE FIM ABADÍO
RELACIONADOS:
-

-

Cláudia Maria Sitva Assis
Cláudia Alvarenga Lage
Uadcs Teresa Oliveira
PUnio Guslavo Benevídes
Moisés Daniião dc Souza
Maria da Glória de Oliveira Eisenibcrg Meyer
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