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PROJETO DE LEI 01-00015/2022 do Vereador Alfredinho (PT)

Altera os Artigos 1º, 4º e 8º da Lei nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015 e dá outras
providências.

Os Artigos abaixo passam a vigorar com a seguinte redação:

Art.  1º  Ficarão instituídas novas comorbidades e deficiências para assim compor o
Serviço de Atendimento Especial - ATENDE, destinado a transportar gratuitamente pessoas
que  não  possuem  condições  de  mobilidade  e  acessibilidade  autônoma  aos  meios  de
transportes convencionais.

§  1º  A  aprovação do  benefício  dar-se-á através  de  laudos médicos  e  documentos
comprobatórios que provem estas comorbidades e ou tratamentos:

I. transtornos do espectro do autismo;

II. deficiência visual;

III. deficiência motora;

IV. deficiência auditiva;

V. paralisia cerebral;

VI. Surdo-cegueira ou deficiência física e mobilidade altamente reduzida;

VII. AIDS, Câncer e Mal de Parkinson;

VIII. Hemodiálise, quimioterapia, radioterapia.

§ 2º Serão também aprovadas para este programa, pessoas com quaisquer tipos de
distúrbios psíquicos como:

I - Transtorno Obsessivo Compulsivo;

II - Demência;

III - Esquizofrenia;

IV - Transtorno Bipolar;

V - Transtorno de Ansiedade;

VI - Depressão;

VII - Transtorno de personalidade borderline.

Art.  4º  O  Serviço  disponibilizará  a  seus  usuários  as  seguintes  modalidades  de
atendimento:

IV - atendimento vitalício: para aqueles que comprovem necessidade vitalícia do uso
destes transportes.

Art. 8º As pessoas portadoras de comorbidades também irão ter direito ao Passe Livre
no ônibus municipal, caso haja quaisquer eventualidades estes irão poder dispor do transporte
público.

Sala das sessões, _____________de 2022. Às Comissões competentes.



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/02/2022, p. 98

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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