DECRETO
Nº 7202/2018

“Regulamenta a Lei nº 2549/2018, que dispõe
sobre a concessão da isenção de tarifa no
transporte público municipal para pessoas com
deficiência, denominado PROGRAMA PASSE
LIVRE”.

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, e

D E C R E T A:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.1º - Fica regulamenta a Lei nº 2549/2018 que dispõe sobre a concessão da isenção de
tarifa no transporte público municipal, para pessoas com deficiência.

CAPÍTULO II – DOS CRITÉRIOS
Art.2º - Para os efeitos desta Lei considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas. A avaliação será biopsicossocial, realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar (Lei Nº 13.146/2015 – Art. 2º – Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Art.3º - Para concessão da credencial de isenção de tarifa do transporte público, o
interessado deve ter renda pessoal de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional, além de se
enquadrar nos termos do Art. 7º.
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CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO
Art.4º - Para ter acesso à credencial do transporte com a isenção de tarifa cabe à pessoa
com deficiência, ou ao seu representante legal (devidamente comprovado), requerer o formulário na
Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso ou em unidades de atendimento da rede pública tais
como: 1) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - 2) CRAS –
COSTA NORTE, COSTA SUL E TOPOLÂNDIA – 3) CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO/BOLSA
FAMÍLIA – 4) CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) – 5) UNIDADES DE ESTRÁTEGIA
DE SAÚDE DA FAMILIA - 6) CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
Art.5º No ato da entrega do formulário preenchido deverão serem anexadas cópias e
apresentados os documentos originais, a seguir descritos:
I – Cédula de Identidade ou Certidão de Nascimento;
II – Número do NIS – Número de Identificação Social - (Cadastro Único do Governo
Federal);
III – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
IV – Comprovante de endereço residencial, atualizado; (água, luz, telefone ou contrato de
aluguel).
V – Comprovante de Renda Pessoal - (Extrato de pagamento de benefício (BPC), holerite,
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração fornecida pelo INSS ou
outro regime de Previdência Social Público ou Privado ou declaração de próprio punho
para as pessoas que não tiverem renda formal.)
VI – Laudo Médico, com;
a) Código Internacional de Doenças;
b) Assinatura, carimbo com nome e número do Registro Profissional (CRM);
c) Data da emissão do Laudo – com validade de 180 dias.
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§1º - O laudo médico, tanto poderá ser de um médico da rede pública Federal e Estadual
ou de um médico da rede particular.
§2º - As informações e documentos emitidos pela pessoa com deficiência ou seu
representante legal, são de sua total responsabilidade, sujeitos às sanções legais, previstas no art. 298
e 299 do Código Penal Brasileiro.
Art.6º - Cabe a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso, fazer o
agendamento para entrevista/avaliação do beneficiário requerente.
Art.7º - Após entrevista, com base e fundamentos na avaliação baseada na Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), realizada por equipe multiprofissional, a
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso emitirá o parecer final para a concessão do
benefício:

I – dentro dos critérios baseados na CIF, será avaliada a necessidade ou não de
acompanhante para o requerente;
II – caso o beneficiário tenha indicação, será emitida uma segunda credencial específica
para acompanhante.
III - a entrega da Credencial será feita na Secretaria da Pessoa com Deficiência e do
Idoso;
IV – na efetivação da entrega, serão realizadas orientações das regras, direitos e deveres
referente à credencial, bem como a assinatura do termo de responsabilidade.
V - fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão das medidas
operacionais e administrativas que se fizerem necessárias à efetiva liberação da
credencial, após a entrevista.
CAPÍTULO IV – PASSAGENS E FISCALIZAÇÃO
Art. 8º - Fica estabelecido que o beneficiário terá o direito a um limite de 60 (sessenta)
passagens mensais:
I – caso o beneficiário tenha direito ao acompanhante, este terá direito a um limite de 60
(sessenta) passagens mensais;
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II – as passagens não são acumulativas;
Parágrafo único - Em caso comprovadamente que o beneficiário necessite de mais de 60
passagens, será feita a concessão de passagens extras, mediante requisição demostrando à
necessidade e com avaliação e deferimento dos técnicos da Secretaria da Pessoa com Deficiência e
do Idoso.
Art. 9º - É dever do beneficiário zelar pela preservação e cuidar da credencial bem como
de seu acompanhante.
I – a primeira credencial não terá custo algum para o beneficiário e para seu
acompanhante;
II – no caso de perda, extravio ou destruição da credencial, o beneficiário ou seu
acompanhante serão responsáveis pelo custo da 2º via da credencial;
III- havendo o citado inciso acima, o beneficiário ou seu responsável terão que protocolar
na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso o fato ocorrido para que
seja cancelada/bloqueada a credencial e feito o requerimento de uma nova credencial, a
ser retirada no guichê da empresa concessionária.
Art. 10 - Será cancelada a credencial quando:
I – comprovado uso indevido pela pessoa com deficiência ou favorecer terceiros;
II- ocorrer à morte do beneficiário;
III – houver morte presumida, declarada em juízo;
IV – houver ausência, declarada em juízo;
V – quando a pessoa com deficiência completar 65 anos e não tiver necessidade de
acompanhante;
§1º - Verificada a irregularidade prevista no inciso I deste artigo, a pessoa com deficiência
será notificada, e será concedido um prazo de 15 (quinze) dias, para prestar esclarecimento junto ao
setor técnico da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Idoso, em caso de reincidência será
automaticamente cancelada.
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§2º - Esgotado o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no parágrafo 1º deste artigo, e não
havendo a manifestação da parte, a credencial será bloqueada/cancelada.
§3º - O beneficiário que tiver sua credencial cancelada, somente poderá requerer a nova
após 06 (seis) meses, contados da data do esgotamento do prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo.
CAPITULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.11 - Anualmente os beneficiários serão convocados pela Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência e do Idoso, para fazer recadastramento e atualização de dados.
Art.12 -Fica criada à comissão de monitoramento, representada pelos servidores das
Secretarias de Administração, Saúde, Desenvolvimento Social e Humano e da Pessoa com Deficiência
e do Idoso junto ao representante legal da empresa concessionária do transporte público municipal,
que coordenará e criará mecanismo de fiscalização através de ações conjuntas.
Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião, 21 de maio de 2018.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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