
Ofício

Número de Referência: GSE/STM-272/2019.
Interessado: Assembleia Legislativa de São Paulo - Deputado Tenente Coimbra.
Assunto: Indicação nº 3810/2019 - Indica ao Sr. Governador que interceda junto a
EMTU, no tocante a instituir o Serviço Especial Gratuito de Transporte aos portadores
de câncer hipossuficientes em tratamento.

Senhora Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil,

Com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me à indicação em referência,
servindo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, cópia da manifestação da Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU (OF/DP/916/2019) e Coordenadoria dos
Transportes Metropolitanos - CTC (INFORMAÇÃO TÉCNICA CTC Nº 1292/2019), prestando
as informações requeridas.

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

São Paulo, 04 de dezembro de 2019.

 

Paulo José Galli
Secretário Executivo dos Transportes Metropolitanos

Gabinete do Secretário Executivo

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Gabinete do Secretário Executivo
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sAo
GOVERNO DO ESÏADO

oF/DP/9í6t2019

São Paulo, 08 de novembro de 2019

Ref. : Expedi ente de aten di m ento STM-EXP-2O1 9/001 50

Senhor Coordenador,

Reportamos ao Despacho CTC n" 296/20í9 que encaminha

a lndicação n" 3810/2019 de autoria do Deputado Estadual Tenente Coimbra,

tratando da instituição do Serviço Especial Gratuito de Transporte destinado

aos portadores de câncer hipossuficientes em tratamento.

Conforme manifestação do Departamento de Atendimento

ao Passageiro Especial - DPE desta EMTU/SP informamos que este serviço

jâ é acolhido pela Legislação em vigor, uma vez que a Lei no 666/91

e o Decreto 34753192, conjuntamente com a Resolução SS/STM no 03104,

implementaram esta gratuidade, entre outros.

llustríssimo Senhor
CELSO JORGE CALDEIRA
Coordenador de Transporte Coletivo - CTC
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Rua Boa Vista, 175 - 12o andar, Bloco A
CEP 01014-001 - São Paulo/SP
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sÃo
GOVERNO DO ESÏADO

Assim, tendo em vista que a gratuidade solicitada já tem amparo

legal, vislumbramos óbices na presente lndicação.

Cordialmente,

MARCO ASSALVE
PDireto nte
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Parecer Técnico

Documento de Referência: (AP Nº 385/2019) IND. Nº 3810/2019
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO ALESP
Assunto: (AP Nº 385/2019) IND. Nº 3810/2019.

INFORMAÇÃO TÉCNICA CTC Nº 1292/2019

 

Senhor Coordenador,

 

Trata-se de INDICAÇÃO Nº 3810/2019, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
São Paulo, João Dória, para que interceda junto a EMTU/SP, para instituição de Serviço Especial
Gratuito de Transporte destinado aos portadores de câncer hipossuficientes em tratamento.

 

Nos termos do Despacho AP nº 385/2019, o expediente foi encaminhado a esta Coordenadoria
de Transporte Coletivo - CTC para manifestação em conjunto com a Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP que, por meio do OF/DP 916/2019, com
base no Departamento de Atendimento ao Passageiro Especial - DPE informou que o serviço já é
acolhido pela legislação em vigor, uma vez que a Lei Completar nº 666/1991, o Decreto
34.753/1992 e a Resolução SS/STM nº 003/2004.

 

Esta Coordenadoria de Transporte Coletivo - CTC esclarece que no âmbito das Regiões
Metropolitanas do Estado de São Paulo, a gratuidade concedida às pessoas portadoras de
necessidades especiais tem fundamento na legislação a seguir:

Lei Complementar nº 666/1991:

Artigo 1º - Ficam isentos do pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo urbano
de responsabilidade do Estado:

I - as pessoas portadoras de deficiência cuja gravidade comprometa sua capacidade de
trabalho, bem como o menor de 14 (quatorze) anos, portador de deficiência que igualmente
justifique o benefício;

II - os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Coordenadoria de Transporte Coletivo

Classif. documental 001.01.05.006
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Decreto Estadual nº 34.753/1992 (que regulamenta a Lei nº 666/1991):

 

Artigo 1.º - A isenção de pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo urbano de
responsabilidade do Estado, de que trata a Lei Complementar n.º 666, de 26 de novembro de
1991, fica regulamentada nos termos deste decreto.

Artigo 2.º - A concessão de isenção às pessoas portadoras de deficiência dependerá de
avaliação por equipe multiprofissional, realizada em unidade médica da Secretaria da Saúde.

§ 1.º - A avaliação de que trata o "caput" deverá levar em conta o comprometimento da
capacidade de trabalho, em decorrência da gravidade da deficiência de que é portadora,
considerando o impedimento ou a dificuldade no exercício de suas funções orgânicas, bem
como as limitações na execução de atividades de forma autônoma e independente.

§ 2.º - No caso do menor de 14 (quatorze) anos a avaliação estará restrita à gravidade da
deficiência e às limitações dela decorrentes.

Artigo 3.º - Realizada a avaliação, deverá ser entregue à pessoa portadora de deficiência
laudo, do qual deverá constar:

I - dados de identificação;

II - informações sobre a gravidade da deficiência da qual é portadora;

III - manifestação conclusiva sobre o comprometimento da capacidade de trabalho;

IV - declaração sobre a necessidade de um acompanhante, em virtude das limitações de
autonomia e independência;

V - condições de reavaliação.

 

Resolução Conjunta SS/STM nº 003/2004:

 

Artigo 1º - A presente resolução disciplina a concessão de isenção do pagamento de tarifas de
transporte coletivo regular em região metropolitana às pessoas com deficiência, cuja
gravidade comprometa sua capacidade de trabalho, bem como aos menores de 16 (dezesseis)
anos, com deficiência.

(...)

 

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Coordenadoria de Transporte Coletivo
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No caso específico das Neoplasias - CID C00 a C97, em complemento ao OF/DP/916/2016,
informamos que há previsão de concessão de isenção de tarifa quando os portadores desta
doença realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia ou cobaltoterapia, conforme disposto
no Anexo da Resolução STM/SS nº 003/2004.

 

Para fins de concessão da isenção tarifária nos sistemas do metroferroviário (Metrô e CPTM) e
nos serviços metropolitanos de transportes coletivo regular de passageiros, por ônibus,
gerenciados pela EMTU/SP, no relatório médico apresentado pelo usuário deverá constar,
nomeadamente: a patologia; comprovação da vigência de quimioterapia, radioterapia e
cobalterapia, exceto quimioterapia oral; e em caso de quimioterapia, deverá constar, ainda,
especificamente o tratamento, sendo necessário apresentar relatório médico emitido pela
instituição onde realiza o tratamento.

 

Contudo, é de suma importância enfatizar que, não obstante encontrarem-se definidas na Tabela
CID várias patologias consideradas incapacitantes para o trabalho (seja deficiência temporária ou
definitiva), outras doenças podem ensejar a incapacidade para o trabalho, gerando, assim, o
direito ao benefício da isenção tarifária.

 

Com tais considerações, propomos a restituição do expediente à Coordenadoria de Relações
Institucionais - CRI, para prosseguimento.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

 

Diane Carmen Pontes
Diretor Técnico III

Coordenadoria de Transporte Coletivo

Celso Jorge Caldeira
Coordenador

Coordenadoria de Transporte Coletivo

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Coordenadoria de Transporte Coletivo
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