
LEI N.º 3.500/2002. 
 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO PASSE LIVRE 
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DEFINE NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 
URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono 
a seguinte lei: 
 
Art. 1.º - Fica assegurado o passe livre às pessoas com deficiência no transporte coletivo urbano 
e distrital no Município de Cascavel. 
 
Art. 2º É considerada pessoa com deficiência a que sofre uma restrição física, mental, sensorial 
ou crônica renal, de natureza permanente, que limita a capacidade de assegurar a si mesma, 
total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal.(Artigo alterado 
pela Lei 3.718/03) 
 
Nota: Assim dispunha o artigo alterado: "Art. 2.º - É considerada pessoa com deficiência a que 
sofra uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente, que limita a capacidade 
de assegurar a si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 
social normal". 
 
§ 1º – As pessoas compreendidas no "caput" deste artigo estão autorizadas a solicitar o 
requerimento do passe livre às entidades de/e para pessoas com deficiência regularmente 
constituídas e declaradas de Utilidade Pública Municipal, as quais encaminharão o 
requerimento, através do solicitante, e este o protocolará na CCTT, devidamente acompanhado 
de laudo médico, para apreciação e emissão da carteira do passe livre pela Companhia 
Cascavelense de Transporte e Tráfego - CCTT.  
 
§ 2º - Em caso de necessidade, e mediante autorização da Companhia Cascavelense de 
Transporte e Tráfego - CCTT, os programas do Município de Cascavel destinados ao 
atendimento das pessoas com deficiência poderão encaminhar o requerimento do passe livre. 
 
Art. 3.º - A pessoa com deficiência somente poderá requerer o benefício na entidade da mesma 
área da deficiência a qual pertence, exceto àquelas que fazem parte dos programas 
autorizados, conforme parágrafo segundo do artigo anterior. 
 
Art. 4.º - A pessoa com deficiência beneficiária do passe livre, quando comprovadamente 
necessário, terá direito a acompanhante, devendo constar na carteira apenas o registro desta 
necessidade, e por qual período está compreendida.  
 
Parágrafo Único - A comprovação da necessidade do acompanhante será feita mediante 
justificativa emitida pela entidade ou programa autorizado. 
 
Art. 5.º - Havendo dúvida quanto ao requerimento apresentado pela entidade ou programa 
autorizado, seja sobre o laudo médico ou a justificativa sobre a necessidade do acompanhante, 
em qualquer caso fica reservado à Companhia Cascavelense de Transporte e Tráfego - CCTT, 
caso entenda necessário, a solicitação de esclarecimentos à entidade de/e para pessoas com 
deficiência que encaminhou o requerimento. 
 
Parágrafo Único - Não havendo entendimento quanto à dúvida suscitada, a questão será 
analisada e decidida fundamentadamente, e por escrito, pela CCTT, em primeiro grau, no prazo 
máximo de quinze (15) dias. 
 



Art. 6.º - Da decisão exarada pela CCTT, caberá recurso administrativo a uma Comissão 
Paritária, em segundo grau, no prazo de cinco (05) dias, a contar da publicação da decisão pela 
CCTT, que se dará através de afixação de Edital no átrio da sua sede, e comunicação por ofício 
à entidade de e para pessoas com deficiência que encaminhou o requerimento. 
 
Parágrafo único: A Comissão Paritária será composta de três representantes governamentais e 
três não governamentais, sendo: 
 
I – um representante da Secretaria de Ação Social; 
II – um representante da Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência; 
III – um representante das entidades de ou para pessoas com deficiência, eleito pelas mesmas; 
IV - um representante da entidade ou programa que encaminhou o requerimento; 
V – um representante da Associação Médica de Cascavel. 
VI – um representante da Procuradoria Jurídica do Município de Cascavel. 
 
Art. 7º - A Comissão Paritária presta relevante serviço público, e seus membros não receberão 
nenhuma espécie de remuneração, sendo sua decisão de caráter vinculativo para a CCTT, bem 
como para a entidade de e para pessoas com deficiência que encaminhou o requerimento, e 
devendo ser exarada no prazo de trinta (30) dias, prorrogáveis uma vez por igual período. 
 
Parágrafo Único – Os órgãos governamentais e entidades não governamentais indicarão, 
através de ofício endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, as pessoas que os 
representarão, bem como os respectivos suplentes, que serão nomeados através de ato próprio 
do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 8.º - As reuniões da Comissão Paritária serão requisitadas pela Companhia Cascavelense 
de Transporte e Tráfego – CCTT, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, mediante aviso 
pessoal aos seus integrantes e suplentes, e será realizada nas dependências da sede da CCTT, 
a qual proverá todos os equipamentos e materiais necessários à consecução dos trabalhos, os 
quais deverão ser registrados em ata, e processados de modo judicialiforme, garantido o direito 
à ampla defesa e contraditório. 
 
§ 1º A Comissão Paritária poderá requisitar ao Município de Cascavel a realização de perícia 
médica, por profissional da área da deficiência em questão, dentre aqueles pertencentes ao 
quadro próprio do Município. 
 
§ 2º Da decisão exarada pela Comissão Paritária não caberá nenhuma espécie de recurso 
administrativo. 
 
Art. 9º - Para requerer o benefício serão necessários os seguintes documentos: 
 
I – duas fotos 3 X 4; 
II – duas fotocópias de documento de identificação pessoal; 
III – duas fotocópias de comprovante de residência; 
IV – Laudo padronizado pela CCTT, assinado pelo médico da área da deficiência a qual 
pertence o requerente; e 
V – requerimento padronizado pela CCTT, e assinado pelo interessado ou responsável, e pela 
entidade ou programa. 
 
Parágrafo Único – As cópias dos documentos ficarão arquivadas na entidade ou programa 
autorizado, e outra será encaminhada a CCTT, que deverá manter um cadastro organizado e 
informatizado. 
 
Art. 10 - A fim de implantar o sistema informatizado, a CCTT terá um prazo de quatro meses 



para definir e organizar o novo cadastro, e após sua conclusão, o prazo de 01 (um) ano para o 
recadastramento. 
 
Art. 11 - A confecção da carteira e os custos provenientes desta são de responsabilidade da 
CCTT, sendo cobertos através da Câmara de Compensação. 
 
Art. 12 - A carteira do passe livre deverá ser retirada pela pessoa com deficiência, seu 
responsável ou representante legal, na CCTT. 
 
Art. 13 - A carteira do passe livre terá validade de um ano. 
 
Parágrafo único - Na renovação da carteira do passe livre, será dispensada a apresentação do 
laudo médico, exceto nos casos que suscitem dúvidas, à critério da CCTT. 
 
Art. 14 - Para dar cumprimento ao Artigo 129 da Lei Orgânica Municipal, no mínimo trinta por 
cento da frota dos ônibus do transporte coletivo urbano, incluindo os alimentadores, terão 
necessariamente que ser adaptados de modo a permitir o livre acesso de pessoas usuárias de 
cadeira de rodas, na medida e prazo da implantação do sistema de transporte coletivo urbano 
previsto com as concessionárias do serviço público. 
 
Art. 15 - Para atender uma demanda especifica, a CCTT poderá assegurar um transporte 
alternativo para pessoas com deficiência. 
 
Parágrafo único - Na implantação do sistema do transporte alternativo, a CCTT, de acordo as 
necessidades, definirá as normas de funcionamento, ouvindo sempre a Assessoria de Políticas 
Públicas e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência - APPIS e entidades de e para pessoas 
com deficiência. 
 
Art. 16 - Os terminais de transbordo, na medida e prazo da implantação do sistema de 
transporte coletivo previsto com as concessionárias do serviço público, deverão estar 
devidamente adaptados com rampas de acesso, linhas-guia com piso diferenciado e sinalização 
em Braille, de modo a facilitar a locomoção e orientação de pessoas com deficiência visual, bem 
como de banheiros adaptados e telefones para o uso dos cadeirantes e surdos, de acordo com 
as normas de acessibilidade. 
 
Art. 17 - Para facilitar a orientação e locomoção sobretudo das pessoas com deficiência visual e 
demais usuários, fica proibido a instalação de som, sendo que a comercialização de produtos 
nos terminais só será permitida quando houver instalações adequadas e devidamente 
autorizadas pelo poder público. 
 
Art. 18 - Os ônibus urbanos, especialmente os que trafegam no sistema eixo, deverão possuir 
sistema de som interno que anuncie a localização dos pontos, facilitando a identificação pelos 
usuários. 
 
Art. 19 - A CCTT ouvirá a Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência – APPIS e as entidades de/e para pessoas com deficiência sobre as alterações do 
Sistema de Transporte Urbano Municipal, quando esta envolver as pessoas com deficiência. 
 
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 3º, 4º, 5º e 6º 
da Lei n.º 2.171/90. 
 
Gabinete do Prefeito em Exercício 
 
Cascavel, 10 de setembro de 2002. 


