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Seção II
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DOENÇAS CRÔNICAS

Art. 13. Para obtenção da gratuidade, o postulante ou o seu represen-
tante legal deverá apresentar laudo médico, emitido na forma do disposto 
no inciso III do art. 10, comprovando estar enquadrado em uma das con-
dições abaixo elencadas e, quando necessário, fazer constar a expres-
sa necessidade de tratamento continuado ou de acompanhante em seu 
deslocamento:

I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais seg-
mentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, neurológica ou sensorial, apresentando-se sob a forma de plegias, 
paresias, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o de-
sempenho de funções;

II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de quinhentos 
hertz, mil hertz, dois mil hertz e três mil hertz;

III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou me-
nor que zero vírgula zero cinco no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; a baixa visão ou visão subnormal, que significa acuidade visual 
entre zero vírgula três e zero vírgula zero cinco no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que sessenta graus, 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores não 
passíveis de melhora na visão com terapêutica clinica ou cirúrgica;

IV - deficiência intelectual: entende-se como uma atividade intelectual 
abaixo da média de normalidade pré-estabelecida e que é associada a 
aspectos do funcionamento adaptativos, tais como comunicação, cuida-
do pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, 
saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, podendo 
dificultar a aprendizagem, comunicação, desenvolvimento da linguagem 
oral e escrita e sociabilidade;

V - Transtorno do Espectro Autista - TEA;

VI - associação de duas ou mais deficiências;

VII - doença crônica, devendo ser caracterizada através do documento 
descrito no caput, acrescido das seguintes informações:

a) indicação expressa da doença considerada como crônica, conforme 
Classificação Internacional de Doenças - CID-10 - da Organização Mun-
dial de Saúde - OMS;

b) caracterização da perda de funcionalidade;

c) definição expressa do tempo de duração do tratamento e frequência 
das consultas nas unidades de saúde;

d) justificativa da necessidade de tratamento continuado, assim entendido 
como aquele com periodicidade não inferior a duas vezes por mês;

e) justificativa da necessidade de deslocamento na cidade do Rio de Ja-
neiro e, quando preciso, de acompanhante.

Art. 14. A fiscalização dos serviços de que trata este Decreto é de respon-
sabilidade da SMTR, que ficará incumbida de, em coordenação com opera-
dores de transporte coletivo ou entidade por eles indicada, verificar as con-
dições de embarque e desembarque nos veículos acessíveis ou adaptados, 
bem como nos terminais para embarque e desembarque, sob a supervisão 
da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência – SUBPD - e do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF-RIO.

Art. 15. Por intermédio das Unidades de Saúde de Atenção Primária - 
APs ou órgãos por elas credenciados, a SMS procederá à análise do plei-
to de gratuidade, além de organizar, conferir e arquivar a documentação, 
remetendo-a aos operadores de transporte coletivo ou à entidade por eles 
indicada, com o nome de cada beneficiário e a indicação do respectivo 
acompanhante, quando este se fizer necessário, para fins de emissão 
da credencial.

§ 1º O resultado da análise do pleito somente será comunicado ao seu 
requerente após a apresentação de toda a documentação necessária.

§ 2º Caso o requerente venha a divergir do resultado da decisão, poderá 
recorrer, no prazo de até trinta dias corridos, através de processo admi-
nistrativo junto à SUBPD.

§ 3º Divergindo a concessionária de transporte público do resultado do 
pleito, notificará a SUBPD para que proceda a necessária averiguação, 
preservado o benefício nesse período.

§ 4º A SMS capacitará os profissionais responsáveis pelo atendimento 
ao público, em relação aos procedimentos da gratuidade, especificidades 
das deficiências e doenças crônicas, e da legislação aplicável.

Art. 16. Cabe à SMS a triagem de usuários do benefício de que trata 
esta seção.

§ 1º A triagem de que trata o caput será precedida de preenchimento 
de ficha cadastral, que conterá, dentre outros itens, nome, qualificação, 
endereço e telefone.

§ 2º A ficha cadastral será instruída, ainda, com cópia da identidade, 
Cadastro de Pessoa Física - CPF e laudo médico, emitido na forma do 
disposto no inciso III do art. 10, comprobatório da deficiência ou doença 
crônica, assim como os resultados dos exames relacionados.

Art. 17. Para as pessoas não residentes no Município, a solicitação de 
gratuidade por deficiência ou doenças crônicas será realizada em postos 
de atendimento específicos, definidos pela SUBPD e pela SMS.

Parágrafo único. Para concessão da gratuidade, os não munícipes deverão 
apresentar o laudo médico, emitido na forma do disposto no inciso III do 
art. 10, comprovando o enquadramento nos critérios definidos no art. 13.

Art. 18. As operadoras de transporte coletivo ou entidade por elas indi-
cada emitirão cartão da gratuidade eletrônico destinado aos beneficiários 
da gratuidade por conta de deficiência ou doenças crônicas, bem como 
procederão a sua distribuição e entrega em local apropriado e acessível.

Parágrafo único. A emissão de que trata o caput deverá conter marcação 
em alto relevo que permita a identificação pelo usuário com deficiência 
visual.

Art. 19. A validade do benefício da gratuidade será:

I - indeterminada, para pessoas com deficiência;

II - no mínimo de vinte e quatro meses, para pessoas com doenças renais 
crônicas;

III - no máximo de doze meses, para pessoas com as demais doenças 
crônicas.

Art. 20. No caso das pessoas com deficiência, a renovação do cartão 
da gratuidade será realizada mediante agendamento, dispensada nova 
comprovação da deficiência ou apresentação de laudo médico.

Art. 21. A renovação do cartão da gratuidade para as pessoas com doen-
ças crônicas será condicionada à manutenção do tratamento, obedecido 
o procedimento para sua concessão.

Art. 22. Caberá à SUBPD a coordenação de todo o sistema de concessão 
da gratuidade, prevista nos incisos I a VII do art. 13, e ao COMDEF-RIO, 
a sua supervisão.

Art. 23. Os operadores de transporte coletivo ou entidade por eles indi-
cada informarão, mensalmente, ao poder concedente o número de bene-
ficiários da gratuidade, indicando as linhas utilizadas, os dias e horários.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, pro-
duzindo seus efeitos a partir de noventa dias, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 18, que será de cento e vinte dias.

Art. 25. Ficam revogados os Decretos nº 32.842, de 1º de outubro de 
2010, que regulamenta a Lei nº 5211, de 01 de julho de 2010, que ins-
titui o Bilhete Único no Município do Rio de Janeiro, bem como a Lei nº 
3167, de 27 de dezembro de 2000, que disciplina a Bilhetagem Eletrônica 
nos serviços de Transporte Público de Passageiros do Município do Rio 
de Janeiro, incluído o exercício das gratuidades legalmente instituídas, 
nº 41.575, de 18 de abril de 2016, que dá nova redação ao Decreto nº 
32.842, de 1º de outubro de 2010, que regulamentou a Lei nº 5211, de 
01 de julho de 2010, que institui o Bilhete Único no Município do Rio 
de Janeiro, bem como a Lei nº 3167, de 27 de dezembro de 2000, que 
disciplina a Bilhetagem Eletrônica nos serviços de Transporte Público de 
Passageiros do Município do Rio de Janeiro, incluído o exercício das gra-
tuidades legalmente instituídas, nº 42.296, de 23 de setembro de 2016, 
que altera a redação do art. 10 do Decreto nº 41.575, de 18 de abril de 
2016, e as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2018; 454º ano da fundação da Cidade.
MARCELO CRIVELLA

DECRETO RIO “P” Nº 696 DE 12 DE JULHO DE 2018
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE
Exonerar, a pedido, GUILHERME LIMA TORRES SANGINETO, matrícula 
53/204.654-7, do Cargo em Comissão de Chefe Executivo de Operações, 
símbolo DAS-10.A, código 068978, do Centro de Operações Rio, da  
Secretaria Municipal de Ordem Pública.

DECRETO RIO “P” Nº 697 DE 12 DE JULHO DE 2018
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE
Nomear RODRIGO BISSOLI, matrícula 51/278.210-0, para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe Executivo de Operações, símbolo DAS-10.A, có-
digo 068978, do Centro de Operações Rio, da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública.

 DESPACHOS DO PREFEITO
_ _ _

EXPEDIENTE DE 20/06/2018
05/506.619/2015

Nego provimento ao recurso hierárquico, com fundamento na mani-
festação técnica da Procuradoria Geral do Município.

EXPEDIENTE DE 12/07/2018
04/100.564/2018

Autorizo (nos termos de fls. 07).

SECRETARIA DA CASA CIVIL
Secretário: Paulo Santos Messina 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 13º andar - Tel.: 2976-3187

_ _ _

RESOLUÇÃO “P” Nº 3723 DE 12 DE JULHO DE 2018
O SECRETÁRIO CHEFE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE
Exonerar RODRIGO BISSOLI, matrícula 51/278.210-0, do Cargo em Co-
missão de Superintendente, símbolo DAS-09, código 030858, da Supe-
rintendência Operacional, da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
PORTARIA “P” Nº 59 DE 12 DE JULHO DE 2018

O Subsecretário da Subsecretaria de Gestão da Secretaria Municipal 
da Casa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor,

RESOLVE:
Alterar a gestão do Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP da III 
Administração Regional – Rio Comprido, designando os servidores Paulo 
Cesar Moreira, matrícula nº 10/192.993-4 e André Luiz Gomes da Silva 
Chagas, matrícula nº 12/288.753-7, como responsável e co-responsável, 
respectivamente, nos termos do Decreto nº 20.633, de 18 de outubro de 
2001, alterado pelo Decreto nº 20.968, de 28 de dezembro de 2001

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO

(*) EXPEDIENTE DE 02/07/2018
Processo: 01/001.820/2018
Objeto: Aquisição de Material de Consumo
Partes: Secretaria Municipal da Casa Civil e Flávius Distribuidora de Pa-
péis Ltda
Fundamento: Art. 24 Inciso II da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993 e suas al-
terações (Dispensa)
Razão: Valor inferior ao mínimo exigido para licitar
Valor: R$ 5.268,00
Autorização: Jorge Willian P. Mathias

(*) Omitido do D.O. Rio de 04/07/2018

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

EXPEDIENTE DE 11/07/2018
Processo N.º 01/000.258/2018– APROVO o Plano de Trabalho e AU-
TORIZO a celebração do Termo de Convênio, a ser firmado entre o Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal da Casa Civil 
e a MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO, visando apoio 
operacional para realização dos eventos culturais da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro ao longo do ano de 2018 no valor de R$ 630.000,00 (seiscen-
tos e trinta mil reais), com fulcro nos artigos 25, CAPUT e 116 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações e artigo 27 da Lei 13303/16.

SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO

EXPEDIENTE DE 12/07/2018
PROCESSO 07/200.159/2017 - APROVO a alteração do Projeto Básico 
e do Edital, cujo objeto refere-se à Gestão Administrativa e Esportiva da 
Cidade das Crianças Leonel Brizola.


