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LEI MUNICIPAL Nº 3.346  
Define a condição de beneficiário do transporte coletivo 
municipal para acesso a gratuidade de que trata o § 2º do 
Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal - LOM e contém 
outras providências. 

 
 
 
 O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes aprovou, e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Capítulo I - Disposições Preliminares 
 
 
 Art. 1º. Para atendimento ao disposto no § 2º do Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal – 
LOM, fica regulamentado o acesso gratuito das pessoas portadoras de deficiência ao transporte 
coletivo municipal, conforme critérios estabelecidos nesta Lei. 
  
 Art. 2º. A gratuidade no transporte coletivo do Município de São Lourenço, será 
concedido às pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais, auditivas ou múltiplas, quando 
enquadradas nas exigências desta Lei. 

 
 

Capítulo II - Das Definições 
 
 
 Art. 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se: 
 
 I – 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; 
 II - deficiência: toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano; 
 III – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir a recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de 
novos tratamentos; 
 IV – incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida; 
 V - “Cartão Benefício”: documento eletrônico de uso pessoal e intransferível, que permite 
aos seus titulares usufruir do benefício da gratuidade, para pessoas com deficiência, no serviço de 
transporte coletivo deste Município; 
 VI - beneficiário: solicitante que se enquadra nos critérios estabelecidos nesta lei. 
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Capítulo III - Dos Beneficiários 
 
 
 Art. 4º. São considerados beneficiários do passe-livre no transporte coletivo municipal, as 
pessoas com deficiência que se enquadram nas seguintes categorias: 
 
 I – deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-o sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
o desempenho de funções, as quais impeçam ou diminuam de forma efetiva o deslocamento e 
mobilidade da pessoa; 
 II – deficiência auditiva: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 
variando de graus e níveis na forma seguinte: 
 
 a) de 56 a 70 decibéis (db) – surdez acentuada; 
 b) de 71 a 90 decibéis (db) – surdez severa; 
 c) acima de 91 decibéis (db) – surdez profunda. 
 
 III – deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
menor olho, com a melhor correção ótica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção ótica, os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 
 IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 
 
 a) comunicação; 
 b) cuidado pessoal; 
 c) habilidades sociais; 
 d) utilização da comunidade; 
 e) saúde e segurança; 
 f) habilidades acadêmicas; 
 g) lazer; e, 
 h) trabalho. 
 
 V – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
 
 § 1º. Não farão jus ao “Cartão Benefício”, os solicitantes que estejam em tratamento 
fisioterapêutico, salvo nos casos em que se enquadrarem nas hipóteses previstas no presente 
artigo. 
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 § 2º. Os solicitantes com síndrome de Down, farão jus ao “Cartão Benefício”. 
  
 § 3º. Não farão jus ao “Cartão Benefício”, os solicitantes diagnosticados com transtorno 
mental decorrente de dependência química. 
 
 

Capítulo IV - Da Solicitação 
 
 
 Art. 5º. A solicitação poderá ser efetivada por qualquer pessoa, independentemente de 
procuração ou grau de parentesco com pretenso beneficiário, desde que, para tanto, sejam 
apresentados à Secretaria de Desenvolvimento Social os seguintes documentos: 
 
 a) cópia de documento de identificação pessoal, devidamente emitidos por órgãos ou 
entidades oficiais; 
 b) comprovante atualizado de que reside no Município de São Lourenço; 
 c) comprovante atualizado de renda; 
 d) 02 (duas) fotografias 3X4, tanto do beneficiário quando do acompanhante, se for o 
caso. 
 
 

Capítulo V - Dos Critérios de Comprovação 
 
 
 Art. 6º. Observados os critérios sócio-econômicos de concessão e as demais disposições 
estabelecidas neste regulamento, a obtenção do “Cartão Benefício” estará condicionada à 
comprovação da condição de deficiência, bem como, do enquadramento do solicitante nos 
critérios diagnósticos de concessão. 
 
 § 1º. Todos os solicitantes com deficiência física ou visual, deverão submeter-se a uma 
avaliação diagnóstica, da qual resultará a emissão de um laudo, que comprovará ou não o seu 
enquadramento nos critérios diagnósticos de concessão. 
 
 § 2º. Os solicitantes com deficiência auditiva, deverão submeter-se a uma avaliação 
diagnóstica, da qual resultará a emissão de um Laudo de Avaliação Diagnóstica e nos casos em 
que for procedente a uma avaliação diagnóstica, da qual resultará a emissão de um laudo, os quais 
comprovarão ou não o seu enquadramento nos critérios diagnósticos de concessão. 
 
 § 3º. Os solicitantes com deficiência mental, deverão se submeter a uma avaliação 
diagnóstica, da qual resultará a emissão de um Laudo de Avaliação Diagnóstica, que comprovará 
ou não o seu enquadramento nos critérios diagnósticos de concessão. 
 
 § 4º. O laudos e avaliações referidos os parágrafos anteriores serão emitidos referendado 
por médico pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, designado pela  
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Secretaria de Saúde Municipal, denominado “Médico Avaliador” para os efeitos desta Lei, 
reconhecendo a pessoa com deficiência avaliada como beneficiário de acordo com as definições e 
critérios estabelecidos nesta Lei, inclusive quanto ao impedimento efetivo do seu deslocamento. 
 
 § 5º. Para efeitos de comprovação da deficiência, bem como, do enquadramento do 
solicitante nos critérios diagnósticos de concessão, serão aceitos unicamente laudos de avaliação 
diagnóstica, emitidos em formulários próprios, padronizados e elaborados pela Prefeitura 
Municipal de São Lourenço. 
 
 Art. 7º. Do laudo ou avaliação deverão constar obrigatoriamente: 
 
 I – a identificação do profissional com carimbo e assinatura; 
 II – CID-10 em condições de leitura; 
 III – informar a quantidade de deslocamentos diários necessários ao beneficiário, caso 
exceda o número de utilizações em um mesmo dia previsto no art. 12; 
 IV – justificativa para a necessidade de acompanhante. 
 
 

Capítulo VI - Dos Critério Socioeconômico de Concessão 
 
 

 Art. 8º. Observadas as disposições estabelecidas nesta Lei, farão jus ao “Cartão 
Benefício”, os solicitantes que atendam aos requisitos de concessão dos benefícios bem como 
renda familiar de meio salário mínimo per capita, conforme Programa CAD único. 

 
 § 1º. O solicitante ou o(s) responsável(is) pelo grupo familiar a que pertence o solicitante, 
deverá(ão) comprovar ou declarar sua renda familiar em formulário próprio de avaliação sócio-
econômica, padronizado e elaborado pela Prefeitura Municipal de São Lourenço. 

 
 § 2º. As informações constantes nos formulários de avaliação sócio-econômica, são de 
responsabilidade do solicitante, cabendo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a 
formalização do preenchimento e sua análise. 

 
 § 3º. Nas hipóteses em que o solicitante ou sua família não comprove renda, deverá 
apresentar uma declaração em formulário próprio padronizado e elaborado pela concessionária, 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que deverá ser assinada 
pelo solicitante, por seu representante legal ou pelo(s) responsável(is) pelo grupo familiar a que 
pertence o solicitante. Nestes casos exigir-se-á a realização de Laudo Econômico Social para a 
concessão do benefício. 
 
 § 4º. As declarações que sejam comprovadamente falsas ou inverídicas, ensejarão o 
imediato bloqueio do “Cartão Benefício” e o consequente cancelamento do benefício, sem 
prejuízo da aplicação das sanções penais cabíveis. 
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Capítulo VII - Dos Acompanhantes 

 
 
 Art. 9º. A gratuidade no transporte coletivo do Município de São Lourenço, será extensiva 
aos acompanhantes da pessoa com deficiência, desde que devidamente comprovada a necessidade 
de acompanhamento. 
 
 § 1º. A necessidade de acompanhamento será definida no Laudo de Avaliação Diagnóstica 
ou no formulário de Avaliação Socioeconômica. 
 
 § 2º. A gratuidade do acompanhante fica condicionada ao efetivo acompanhamento do 
beneficiário durante todo o trajeto deste, desde o embarque até o desembarque, sendo vedada a 
utilização do benefício para outros fins. 
 
 § 3º. A pessoa com deficiência poderá ter no máximo 02 pessoas cadastradas como 
acompanhantes. 
  

 
Capítulo VIII - Da Utilização do Cartão 

 
 
 Art. 10. Os usuários deverão seguir rigorosamente os procedimentos de validação 
eletrônica do “Cartão Benefício”, bem como, utilizá-lo em estrita conformidade com a 
modalidade de cartão emitida em seu nome. 
 
 Parágrafo Único. Todos os usuários que possuem o “Cartão Benefício”, exceto aqueles 
em que for registrada a impossibilidade de passar pela roleta, deverão validá-lo nos equipamentos 
de validação eletrônica. 
 
 Art. 11. O “Cartão Benefício”, poderá ser emitido na modalidade "SEM PASSAGEM 
PELA ROLETA", unicamente nos casos em que o usuário sofra de uma limitação, devidamente 
comprovada por laudo de avaliação diagnóstica ou atestado médico de acordo com o disposto 
nesta Lei, que por qualquer motivo o impeça de transpor a roleta e/ou catracas. 
 
 Art. 12. O “Cartão Benefício”, terá o número de 04 (quatro) utilizações em um mesmo 
dia, podendo esse quantitativo ser modificado mediante solicitação devidamente justificada, 
encaminhada pelo usuário à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que após 
diligência, análise do pedido e decisão favorável, realizará a alteração da quantidade de 
utilizações do cartão. 
 
 

Capítulo IX - Da Emissão do Cartão Benefício 
 
 
 Art. 13. O “Cartão Benefício” será emitido pela concessionária, após encaminhamento da 
documentação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a todos os usuários cujo benefício  
 

Continua folha 06 
 
 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DA PREFEITA 

     Administração 2017/2020 
_________________________________________________________ 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.346  
Folha 06 

 
 
tenha sido previamente autorizado nos termos estabelecidos nesta Lei. 
 
 § 1º. A guarda e conservação do cartão compete única e exclusivamente ao beneficiário ou 
seu responsável. 
  
 § 2º. A confecção e distribuição do “Cartão Benefício” não implicarão nenhum ônus ou 
encargo direto para o usuário, salvo na hipótese de emissão de segunda via do cartão, quando será 
cobrado taxa para custeio. 
 
 § 3º. Na hipótese de extravio do cartão, o beneficiário fica obrigado a realizar ocorrência 
policial para requerer a segunda via e será exigido do mesmo, a apresentação da ocorrência 
diretamente à concessionária. 
 
 Art. 14. O “Cartão Benefício” deverá ser renovado anualmente, desde que o usuário 
permaneça enquadrado nas disposições contidas na presente Lei. 
 
 § 1º. Para renovar anualmente seu cartão, o usuário, seu representante legal ou do grupo 
familiar, deverá comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com 30 (trinta) 
dias de antecedência do mês de validade do cartão, munido de documento de identificação, 
comprovante de residência e comprovação atualizada da renda, ficando sujeita a renovação ao 
disposto neste Regulamento, com relação aos critérios sócio-econômicos de concessão. 
 
 § 2º. A atualização da renda para efeitos de revisão anual do cartão será feita mediante o 
preenchimento de formulário próprio padronizado. 
 
 § 3º. O cartão que não for renovado até o último dia do mês de expiração de sua validade, 
será automaticamente inabilitado para uso, sendo liberado após sua renovação. 
 
 

Capítulo X - Da Fiscalização do Cartão 
 
 
 Art. 15. A fiscalização ordinária da utilização do benefício ficará à cargo da 
Concessionária do Serviço de Transporte Coletivo no Município, por meio de identificação 
documental ou eletrônica, inclusive biometria, facial ou outro meio fiscalizatório, inclusive em 
relação à limitação de viagens diárias. 
 
 Art. 16. Nos casos em que for constatada a utilização do benefício em desacordo com as 
disposições desta lei, a concessionário deverá formalizar a ocorrência e comunicar a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município, que após análise das circunstâncias 
relatadas e oitiva do beneficiário, poderá impor as seguintes penalidades de forma gradativa: 
 
 I - advertência; 
 II - suspensão do benefício por até 60 (sessenta) dias; 
 III - perda do benefício. 
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Capítulo XI - Disposições Finais 
 
 
 Art. 17. Os deficientes já beneficiados com o “Cartão Benefício” ou outro mecanismo de 
controle emitido com base na Lei Municipal nº. 3.099, de 10/07/2013, ficam obrigados a fazer 
nova avaliação com o Médico Avaliador com base nos critérios estabelecidos nesta Lei, sob pena 
da perda do benefício. 
 
 Art. 18. Compete ao Poder Executivo Municipal o implemento de todas as providências 
de apoio à execução desta Lei na circunscrição do Município, garantindo o transporte coletivo 
urbano à todas as pessoas com deficiência perante a Concessionária de Transporte Coletivo 
Urbano, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.  
 
 Art. 19. As despesas decorrentes da gratuidade do transporte coletivo para as pessoas com 
deficiência de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei serão acobertados pela 
concessionária do serviço até os limites da concessão em vigor e, no que exceder, serão custeadas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através de dotação própria consignada no 
Orçamento do Município, figurando esta como fonte de custeio. 
 
 Art. 20. Fica revogada a Lei Municipal nº. 3.099, de 10/07/2013. 
 
 Art. 21. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
 Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a cumpram e a 
façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém. 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 18 de dezembro de 2018. 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 

 
 
 

Rosana Pereira Rocha Trindade 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 
 
 

Projeto de Lei nº. 2.912/2018 
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