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REQUERIMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL 

-TRANSPECIAL- 

DECRETO N°2305 DE 12/12/2006 REGULAMENTA A LEI  

N°3580 DE JUNHO DE 2006 

 

 

“Art. 2º - O TRANSPECIAL é um serviço de transporte especial criado para garantir o 
pleno exercício da cidadania aos deficientes físicos que utilizam cadeiras de rodas e às 
pessoas com mobilidade reduzida permanente, que têm dificuldades de utilizar o serviço 
de transporte coletivo urbano deste Município.” 
  
Atesto, para os devidos fins que __________________________________________ 
Enquadra-se nas condições legais para solicitar o transporte especial deste município. 
Uma vez que não tem condições de usar o transporte coletivo convencional.  

NECESSIDADE PRINCIPAL: 
    Hemodiálise          Fisioterapia        Deslocamentos diversos  
 
Descrição do quadro clínico apresentado pelo cliente e respectivo CID: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
As informações apresentadas são de inteira responsabilidade do médico. Este formulário 
não dispensa a pericia junto ao medico perito da MCTRANS. O medico, ao preencher 
este laudo deverá informar se o cliente necessita de acompanhante e o tempo que o 
cliente necessitará do referido transporte.     
Data:___/____/___ 
 
 
 

_____________________________________ 
médico/CRM 

 

Orientações: 
-O médio deve ter conhecimentos específicos do quadro clinico para preencher este documento, podendo ser 
profissional do SUS ou de outros convênios; 
-Este meio de transporte é dedicado aos clientes com mobilidade reduzida de caráter permanente ou temporária; 
-Quando o cliente apresentar mais de uma enfermidade o médico devera usar o CID que melhor caracteriza a 
dificuldade de locomoção; 
-Os clientes que necessitarem deste transporte para hemodiálise: Este laudo deverá ser preenchido pelo 

nefrologista da unidade de saúde na qual fara os procedimentos de hemodiálise. Este profissional deverá informar a 
necessidade de acompanhante;   
-A concessão desta modalidade de transporte não garante a gratuidade no transporte coletivo convencional;  

Duvidas: 
(38)3224-6900 
(38)3224-6911 

              


