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DECRETO N.º 110/2017. 

 

 

 

EMENTA: Amplia gratuidade no Sistema Público de 

Transporte Coletivo deste Município de Petrolina/PE, e dá 

outras providências. 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, 

no uso de suas atribuições legais e; 

 

  CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal N.º 1.974/07, que disciplinou 

gratuidade às pessoas com deficiência e aos idosos para usufruírem do Sistema Público de 

Transporte Coletivo deste Município de Petrolina/PE; 

 

  CONSIDERANDO as regras constantes do Artigo 3º, da Lei Municipal N.º 

1.974/07, que categoricamente consagrou direito a todos os indivíduos portadores de deficiência 

a gozarem da gratuidade do Sistema Público de Transporte Coletivo deste Município de 

Petrolina/PE, desde que se tenha renda familiar igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos; 

 

  CONSIDERANDO que muito embora o Acórdão 259935-3, prolatado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, tenha retirado em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, os policiais militares, os guardas municipais, os portadores de 

necessidades especiais e os portadores de patologias crônicas do rol de beneficiários da 

gratuidade, observa-se que a pessoa portadora de déficit cognitivo ou adquirido, de nanismo, de 

paralisia cerebral, assim como de transtornos mentais com atendimento continuado em núcleos, 

centros ou instituições de atenção psicossociais, escolas de educação especial, serviços 

residenciais terapêuticos ou oficinas terapêuticas, não foram excluídas, haja vista se tratarem de 

espécies de deficiência; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de incluir a pessoa portadora de déficit 

cognitivo ou adquirido, de nanismo, de paralisia cerebral, assim como de transtornos mentais com 

atendimento continuado em núcleos, centros ou instituições de atenção psicossociais, escolas de 

educação especial, serviços residenciais terapêuticos ou oficinas terapêuticas, junto ao rol de 

beneficiários da gratuidade, como forma de assim zelar pelo estrito cumprimento do Artigo 3º, da 

Lei Municipal N.º 1.974/07, haja vista se tratarem de portadores de deficiência; 

   



 

 

 
Prefeitura Municipal de Petrolina 

Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE  

2

 

DECRETA: 

 

  Art. 1º - Ficam acrescidos ao rol de beneficiários da gratuidade no Sistema 

Público de Transporte Coletivo deste Município de Petrolina/PE, de que trata o Decreto N.º 

076/2017, a pessoa portadora de déficit cognitivo ou adquirido, de nanismo, de paralisia cerebral, 

assim como de transtornos mentais com atendimento continuado em núcleos, centros ou 

instituições de atenção psicossociais, escolas de educação especial, serviços residenciais 

terapêuticos ou oficinas terapêuticas, desde que se tenha renda familiar igual ou inferior a 02 

(dois) salários mínimos; 

 

  Art. 2º - Para fazer face à gratuidade, fica a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social incumbida de lançar novo edital para fins de possibilitar cadastramento 

dos interessados que se encontrarem enquadrados no rol descrito no Artigo 1º deste Decreto; 

 

  Parágrafo Único – Em tendo havido interessados cadastrados no último edital 

publicado para cadastramento de beneficiários da gratuidade do Sistema Público de Transporte 

Coletivo deste Município de Petrolina/PE, e que tiveram o direito a gratuidade indeferido sob a 

alegação de ser portador de déficit cognitivo ou adquirido, de nanismo, de paralisia cerebral, 

assim como de transtornos mentais com atendimento continuado em núcleos, centros ou 

instituições de atenção psicossociais, escolas de educação especial, serviços residenciais 

terapêuticos ou oficinas terapêuticas, fica a Junta Médica determinada para reavaliar os 

processos; 

 

  Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 02 de Outubro de 2017. 

 

________________________________________________ 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito do Município 

 

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo 

Procurador-Geral do Município 


