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PARECER Nº 655/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 411/2010.  
O presente Projeto de Lei n° 411/2010, de autoria do nobre Vereador Netinho de 
Paula, dispõe sobre a concessão de gratuidade da tarifa pelo uso do Sistema 
Municipal de Transporte Público e Coletivo de Passageiros às crianças e 
adolescentes portadoras de patologias crônicas, e dá outras providências. A 
propositura estabelece que seja concedida pelo Poder Publico Municipal, a isenção 
do pagamento da tarifa pelo uso do Sistema Municipal de Transporte Público e 
Coletivo de Passageiros às crianças e adolescentes portadores das patologias 
crônicas bem como a de um acompanhante no momento do transporte. O Art. 2º 
da proposta elenca as patologias crônicas assistidas pelo benefício, sendo que o Art. 
3º desta a condição da concessão do mesmo, por meio de apresentação de laudo 
médico que ateste a presença da patologia e de documento que comprove o devido 
tratamento. As patologias crônicas são as seguintes: cardiopatia grave; câncer, em 
tratamento de quimioterapia ou radioterapia; doenças congênitas físicas ou 
mentais; síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS; lábio leporino; 
tuberculose; paralisia física irreversível. Os Arts. 4º e 5º tratam da emissão de 
carteirinha personalizada após a concessão do benefício, na qual constará o número 
da Classificação Internacional da Doença – CID, sendo imprescindível ao 
beneficiário apresentar a sua carteirinha personalizada no momento de entrada no 
transporte coletivo urbano de passageiros. Finalmente, no Art. 6º da proposta está 
disposta a validade de 1 (um) ano para o documento, podendo ser renovado 
indefinidamente, mediante a apresentação de um novo laudo médico que ateste a 
presença da patologia e de um novo documento que comprove a continuidade do 
tratamento. Em sua justificativa, o Autor informa que a proposta visa facilitar o 
acesso a crianças e adolescentes aos tratamentos de saúde, sendo que atualmente 
as gratuidades existentes não contemplam os indivíduos acometidos das doenças 
crônicas enumeradas pela proposta. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa manifestou-se pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE 
da propositura. Em face do exposto e considerando que a iniciativa possui relevante 
interesse público, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto. Sala 
da Comissão de Administração Pública, em 23.05.2012.  
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