Curitiba-PR, nº 232 de 13/03/2003
DECRETO Nº 232
REGULAMENTA O ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E/OU
PATOLOGIAS CRÔNICAS PARA A EMISSÃO DO CARTÃO-TRANSPORTE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, de conformidade com a Lei nº 8.623, de 28 de abril de 1995
e o Decreto nº 29, de 29 de janeiro de 1996;
considerando a implantação do cartão-transporte e a necessidade de emissão
deste documento para os usuários do transporte coletivo de Curitiba, que por
força da legislação vigente têm isenção tarifária e
considerando a necessidade de ampliação dessa isenção para os casos de
patologias crônicas a seguir especificadas, decreta:
Art. 1º Além do estabelecido na Lei nº 8.623/95 e no Decreto nº 29/96, que
especificam as características das deficiências passíveis de receber isenção
tarifária, ficam incluídos os portadores carentes (definidos como carentes na
mesma legislação) das seguintes patologias crônicas, como beneficiários do
programa:
I - insuficiência renal crônica, em terapia renal substitutiva;
II - câncer, em tratamento de quimioterapia ou radioterapia;
III - transtornos mentais graves, em atendimento continuado, em serviços-dia
(Hospital-dia, Núcleo de Atenção Psicossocial, Centros de Atenção
Psicossocial, Escolas de Educação Especial que atendem condutas típicas,
Serviços Residenciais Terapêuticos e Oficinas Terapêuticas);
IV - portadores de HIV, em tratamento continuado em serviço-dia;
V - mucoviscidose, em atendimento continuado;
VI - hemofilia, em tratamento;
VII - esclerose múltipla, em tratamento.
Art. 2º A concessão dos benefícios é de responsabilidade:
I - da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC, através da Fundação de Ação
Social - FAS no que concerne a declaração social e através da Secretaria
Municipal da Saúde - SMS no que concerne a declaração de saúde;
II - de instituições especializadas que atendem as pessoas portadoras de
deficiência, devidamente cadastradas na FAS;
III - de instituições e serviços que atendem aos portadores das patologias
crônicas citadas, devidamente cadastradas na SMS.
§ 1º Para serem cadastradas junto aos órgãos da PMC, as instituições e os
serviços deverão formalizar a solicitação, apresentando a equipe técnica
responsável (saúde e social) para a emissão das declarações e assinando
convênio de cooperação técnica junto aos órgãos citados.
§ 2º O acompanhamento será prestado aos conveniados, permanentemente, pela
comissão especificamente criada conforme prevê o Art. 10, do Decreto nº 29/96,
composta por membros representantes da Secretaria Municipal da Saúde - SMS,
Secretaria Municipal da Educação - SME, Fundação de Ação Social - FAS, URBS Urbanização de Curitiba S.A. e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência.
§ 3º A SMS e a FAS, deverão manter atualizada a relação das instituições e dos
serviços conveniados junto à URBS.
Art. 3º Os encaminhamentos para a isenção tarifária serão fornecidos:
I - pela PMC:
a) aos portadores de deficiência matriculados no ensino regular com avaliação
social realizada pelos Centros Municipais de Atendimento Especializado e a
avaliação de saúde, pelos serviços de referência da SMS;

b) aos demais interessados através dos Núcleos Regionais da FAS, nas Ruas da
Cidadania para cadastramento e avaliação social;
b.1) após a avaliação social o solicitante será encaminhado à Unidade de Saúde
de Referência da SMS para avaliação médica;
b.2) caso haja necessidade de avaliação por um médico especialista, o
encaminhamento será realizado pela própria Unidade de Saúde;
II - por instituições e serviços conveniados, que serão responsáveis pela
declaração de saúde e social, de acordo com os critérios previstos na Lei nº
8.623/95, Decreto nº 29/96 e neste decreto, que encaminharão os solicitantes à
URBS para a concessão do cartão-transporte.
Parágrafo Único - Em qualquer caso, o cadastramento deverá ser feito em
formulário padrão fornecido pela FAS e SMS, preenchidos todos os dados
indicados, com letra legível, assinatura e carimbo dos profissionais
responsáveis pela avaliação.
Art. 4º Em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, os órgãos da PMC e as
instituições e serviços conveniados poderão receber, a qualquer tempo, a
fiscalização ou auditorias para avaliação dos procedimentos executados.
Art. 5º O cartão-transporte terá a validade de um (01) ano, a contar da data
da sua expedição, devendo o interessado requerer a renovação de seu cadastro
junto à instituição ou serviço que originou a concessão inicial, até 30
(trinta) dias antes do término da validade do documento.
§ 1º Caso não seja revalidada, a credencial será bloqueada automaticamente.
§ 2º O benefício será indeferido se o requerente não atender aos critérios
constantes na Lei nº 8.623/95, no Decreto nº 29/96 e neste decreto.
Art. 6º Entende-se por equipe de saúde e social para as instituições e
serviços conveniados os profissionais: médico, fisioterapeuta, assistente
social, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, devidamente
habilitados pelos respectivos conselhos profissionais para o exercício da
função.
Art. 7º Os casos especiais continuarão sendo avaliados pela comissão prevista
no Decreto nº 29/96.
Art. 8º Para obtenção do cartão-transporte:
I - a URBS, a SMS e a FAS, de comum acordo, definirão formulário de
encaminhamento para credenciamento de isenção tarifária a ser utilizado pelas
instituições e serviços, o qual deverá conter dados de identificação do
beneficiário, avaliação social e avaliação de saúde;
II - o requerente deverá dirigir-se aos postos de atendimento da URBS, nas
Ruas da Cidadania, munido de documento de identificação e do encaminhamento
para credenciamento de isenção tarifária.
Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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