
Lei n.º 2171/90 

SÚMULA: REGULAMENTA O ARTIGO 131 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL, QUE INSTITUI O PASSE GRATUITO AOS IDOSOS E 
INVÁLIDOS DE 

QUALQUER NATUREZA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que o Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, 
aprovou, e eu, Vereador Paulo Gustavo Gorski, presidente, no uso das 
atribuições legais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - A presente Lei regulamenta o Artigo 131 da Lei Orgânica do 
Município de Cascavel, promulgada em 05 de abril de 1990, nos termos 
dos Artigos seguintes. 

Art. 2º - Na forma do parágrafo 2 do Artigo 230 da Constituição Federal e 
Artigo 131 da Lei Orgânica de Cascavel é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos. 

Parágrafo único: nenhum comprovante além do documento válido como 
identidade poderá ser exigido para usufruto do transporte gratuito das 
pessoas mencionadas neste artigo. 

Art. 3º - Fica instituído no Município de Cascavel o passe gratuito nos 
transportes coletivos aos deficientes físicos de qualquer natureza e seu 
acompanhamento, nos casos efetivamente necessários (Revogado pela 

Lei n.º 3.500/2001). 

Art. 4º - A concessão do beneficio deverá passar por uma triagem pelas 
instituições especializadas dos município de Cascavel que expedirão uma 
Carteira de Identificação do deficiente (Revogado pela Lei n.º 3.500/2001). 

Parágrafo Único: Nos casos de necessidade de acompanhante, este fato 
deverá constar na identificação do deficiente físico e o beneficio do passe 
gratuito será extensivo a este (Revogado pela Lei n.º 3.500/2001). 

Art. 5º - As entidades assistênciais da área deverão fazer um Cadastro de 
todos os assistidos encaminhando cópias á Secretaria de Saúde e Bem Estar 
Social do Município (Revogado pela Lei n.º 3.500/2001). 



Art. 6º - A carteira de identificação do deficiente terá validade de um ano, e 
será autenticada pela empresas do transporte coletivo urbano (Revogado 
pela Lei n.º 3.500/2001). 

Art. 7º - O Executivo Municipal, por intermédio de Decreto poderá baixar 
normas adicionais complementares a efetiva aplicação desta Lei, num 
prazo não superior á 30 (trinta) dias de sua efetiva vigência. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas quaisquer disposições em contrário. 
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