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PROJJETO DJELEI CO~,4;PLEMENrrpjJR N° Olr cl(í;ii-de ~e 2019.

A!tlBr21; aCE"{~s:centae revoga dispositivos
d21 :Lei CO!mlPl\<ellOlentarMunicipal n°
2.221, de j/6 ele dezembro de 2010, que
G'DispiÕ:e sobne I!JJ TraIDisporte Coletivo de
]?ass31ger,rm1 :no M1iHlicípio de Novo
H:'i.H1rllbH!1rga e Cria o Sistema Municipal
de Tr:;,;.m:;porG:e Público Municipal, e dá
OUl1tV?J8 JPi"ovftdê~H:ias".

A PREFEITlt DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pda Lei Orgânica do Município:

FAÇO SABER que o PodeI Legislativo l\;ll.mic~pal aprovou e eu sanCIOno a
seguinte Lei Complementar Municipal:

Art. 1Ú A presente Lei Complementar altera, acrescenta e revoga dispositivos da
Lei Complementar iViunicipal nO 2.221, de 16 d,~dezembro de 2010, como seguem.

ArL 2G O miigo 28 da Lei Complementar Municipa.l n° 2.221, de 16 de dezembro
de 2010, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 28 f"ia! assegurada a gratuidade tarifária no transporte coletivo
de passageiros, aos idosos maiores de 65 ('iessenta e cinco) anos de ida-
o/e.
,9 10 Pam ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer
docurnento pessoal com lO'Io válido que comprove sua idade.
S 2c Os idosos também poderão solicitar a emissão do cartão magnético
para terem acesso aos assentos posteriores à roleta." (NR)

Art. 3[, A Lei CompleITlemar Municipal n° 2.221, de 16 de dezembro de 2010,
passa a vigorar acrescida dos seguintes ar£s.28-A, 28-B, 28-C, 22-D, 28-E, 28-F, 28-G, 28-H, 28-
I e 28-J:

"Arf. 28-A. Teri'iodireito ao transporte coletivo de passageiros com des-
conto de 5C% (cinquenta por cento) no valor da tarifa, estudantes resi-
dentes e que estejam matriculados em instituições de ensino, através do
cartâo magnéti'co ou outro sistema que O' venha a substituir, fornecidos
pelo Alúnicipio e/ou a(s) Concessionária (s), desde que comprovem. se-
rnestrabnente, estarem matriculados em estabelecimento de ensino situa-
do em l/ovo Flmrburgo e credenciado pelo ~Ministério da Educação -
Ji.1EC, em quaísquqr das modalidades de ensino. (AC)"
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"Art. 28-B. Fica assegurada a gratuidade tarifária no transporte coleti-
vo de passageiros, igualmente:
I - aos usuários portadores de dejiciênciafisica. auditiva, visual ou men-
tal,'
11- aos usuários portadores de câncer em tratamento de quimioterapia,
radioterapia ou cobaltoterapia;
lI! - aos usuários portadores de insujiciência renal;
IV - aos usuários portadores de Síndrome da lmunodejiciência Humana
Adquirida - SfDA;
S ]0 - Para gozar das gratuidades acima os usuários deverão ter renda
mensal individual de no máximo 02 (dois) salários-mínimos nacional, e
que sejam residentes em Novo Hamburgo;
J' 2° Para gozar das gratuidades acima os usuários deverão preencher e
protocolar, anualmente, o respectivo formulário. conforme anexos da
presente Lei Complementar, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação - SEDUH, que providenciará a avaliação.
S ]0 O direito ao transporte coletivo gratuito poderá se estender a Dl
(um) acompanhante prévia e devidamente credenciado junto à SEDUH,
observado o respectivo prazo de validade.
I - O cadastro do acompanhante se dará depois de preenchido o formu-
lário do Laudo Médico no Anexo I desta Lei. Para acompanhantes me-
nores de 18 (dezoito) anos de idade e não inferior a 12 (doze) anos, de-
verá ser preenchida a autorização constante no Anexo IJI
II -- Do Laudo Médico deverá constar, expressamente, a necessidade ou
não de acompanhante.
S 4° É facultado à SEDUH realizar periodicamente o recadastramento
dos usuários beneficiados com as gratuidades que exijam prévio cadas-
tro, sendo obrigatório o atendimento às convocações neste sentido, reali-
zadas através de avisos públicos, sob pena de perda do direito ao gozo
dessas gratuidades, até regularização da situação. ~4C)"

66Art.28-C Para efeitos desta Lei Complementar consideram-se:
1 - deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou fun-
ção psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o
ser humano.
fI - deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou du-
rante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou
ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos.
IJI - incapacidade é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos. adaptações, meios
ou recursos especiais para que a pessoa com dejiciência possa receber
ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao de-
sempenho de fimção ou atividade a ser exercida.
IV - pessoa portadora de deficiência comprovadamente carente é aquela
que não possui meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provi-
da por suafamilia. (AC) "
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"Art. 28-D. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se en-
quadram nas seguintes categorias:
I - deficiência jlsica - alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, para pares ia, mono-
plegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, he-
miplegia. hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, pa-
ralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou ad-
quirida. exceto as deformidades estéticas e as que não produzam d(ficul-
dades para o desempenho de funções;
11- de.ficiência auditiva - perda bilateral. parcial ou total, de quarenta
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiometria nas frequências de
500HZ. 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000Hz;
lI] - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igualou
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos dos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igualou menor que 60°; ou a ocor-
rência simultânea de quaisquer das ocorrências anteriores;
IV - de.ficiência mental - funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com man(festação antes dos dezoito anos e limitações,
cognitivas e de independência, associadas a duas ou mais áreas de habi-
lh,fades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;

J) habilidades acadêmicas:
g) lazer;
h) trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.

(AC)"

"A?!. 28-E. Para usufruírem das gratuidades previstas nos Artigos 28-B
e 28-C desta Lei Complementar, os usuários deverão manter cadastro
junto à SEDUH, apresentando requerimento preenchido conforme o
Anexo 11 da presente Lei Complementar, com cópia dos seguintes
documentos, acompanhados de seus originais:
1-- cópia da Carteira de Identidade úrente e verso), ou outro documento
válido com fotogrofia;
11- cópia de comprovante de residência sendo aceito o último compro-
vante de água. luz ou de telefone fixo, no nome do requerente ou do res-
ponsável:
III - uma foto atual 3x4;
IV - comprovante de rendimentos com no máximo 30 (trinta) dias da
data de emissão, para usuários beneficiados pelo Artigo 28-B desta Lei
Complementar;
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I

v - comprovante de matricula em estabelecimento de ensino em Novo
Hamburgo, e credenciado pelo 1Vlinistério da Educação - MEC, para
usuários beneficiados pelo Artigo 28-A desta Lei Complementar;
VI - o laudo médico deverá ser preenchido sem rasuras e legível de
acordo com Anexo I e assinado por médico especialista, e o usuário ou
seu representante legal, quando beneficiado pelo Artigo 28-B desta Lei
Complementar. (4C) "

"Art. 28-F As gratuidades previstas nesta Lei Complementar são de ca-
ráter pessoal, intransferível, gratuito e passível de utilização em qual-
quer horário, caracterizando infração a cedência da respectiva credenci-
al a terceiros, sob pena de suspensão da gratuidade por até 90 (noventa)
dias, ou, em caso de reincidência, sua cassação. (AC) "

"Art. 28-G. Ofornecimento da primeira via do cartão de gratuidade não
terá custo para os usuários contemplados nesta Lei Complementar.
Parágrafo único - Para a confecção da segunda via do cartão de gratui-
dade será cobrada taxa de emissão no valor equivalente à 06 (seis)
URA1s. (AC) "

"Ar1. 28-H. As usuárias gestantes, colostomizados e obesos terão direito
de ingresso e saída pela porta dianteira nos veículos do transporte cole-
tivo de passageiros.
Parágrafo único - Os usuários realizarão o pagamento da passagem di-
retamente ao motorista e/ou cobrador ou confOrme sistema adotado.
fAC'I"\.. /

"Art. 28-1 Ficam isentas do pagamento de passagem no transporte cole-
tivo de passageiros, as crianças com até 5 (cinco) anos de idade.
Parágrafo único - Os pais ou responsáveis apresentarão a certidão de
nascimento ou carteira de identidade da criança para o motorista e/ou
cobrador, comprovando sua idade. (AC) "

"Art. 28-J Compete a SEDUH, baixar as instruções, instruir
formulários, modelos de requerimentos necessários à operacionalização
do beneficio dO!. gratuidade, inclusive para a instituição da sistemática de
.fiscalização. (AC) "

Art. 4" O artigo 29 da Lei Complementar Municipal nO 2.221, de 16 de dezembro
de 2010, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 29. A tarffa será fixada por ato do Poder Executivo anualmente,
mediante processo de revisão dos coeficientes e índices de uso que
compõe a planilha de cálculo tarifário, com o objetivo de restabelecer os
reais custos de prestação dos serviços, observando:
J - os coeficientes de custo e os lndices de uso atuais considerados para
fins de revisão quais sejam: combustível, arla, óleos e lubrificantes,
consumo de peças e acessórios, vida útil de pneus e recapagens,
consumo de outras despesas, fatores de utilização de fiscais, de pessoal
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de manutenção, de pessoal de administração e de motoristas e
cobradores;
11- no caso de novas exigências que se fizerem necessárias ao longo da
concessão e imputem em custos não considerados em edital, e que não
estejam refletidos nos atuais cOf;/icientes e indices de uso listados acima,
deverá ser realizado estudo para avaliar a incorporação na planilha de
cálculo dos novos coeficientes e índices de uso gerados, passando-se a
considerá-los também no processo de revisão anual;
111- no processo de revisão tarifária poderão ser considerados eventuais
desequilíbrios da equação econâmico-jinanceira, desde que amparados
pelas regras de reequilibrio econômico-financeiro do contrato, mantida
a alocação de riscos nela estabelecida.
S 10 O Município instaurará de oficio o processo de revisão tarifária,
reunindo os dados contábeis, técnicos ou de campo, necessários a
atualização dos coeficientes de custos e índices de uso utilizados na
planilha tarifária:
1- os dados contábeis utilizados pelo Alunicípio, servirão para a revisão
dos seguintes parâmetros: coeficiente de consumo de arla, coeficiente de
consumo de óleos e lubrificantes, coeficiente de consumo de peças e
acessórios, coeficiente de consumo de outras despesas, fator de
utilização de pessoal de manutenção, de pessoal de administração e taxa
de remuneração de capital conforme fixada em edital;
11- os dados técnicos ou de campo, utilizados, servirão para a revisão
dos seguintes parâmettos: coeficientes de consumo de combustível, vida
útil de pneus e de recapagens efator de utilização;
111- deverá ser adotado critério estatístico para o cálculo da média e do
desvio padrão da população de dados coletados com vistas a revisão dos
coeficientes de custo e índices de uso utilizados na planilha de cálculo
tar[fário.
S 2° Poderá ser contratada pelo Município, a seu exclusivo critério,
Empresa de Auditoria Independente que será responsável pela avaliação
e emissão de laudo sobre o processo de revisão tarifária.
S 3° A Concessionária participará do processo de revisão por meio da
juntada de dados técnicos ou de campo, bem como pela participação em
audiências públicas e consultas públicas eventualmente realizadas.
S 4° O .1l1unicfpiodivulgará os novos coeficientes de custos e índices de
uso da planilha de cálculo tarifário, através de Decreto Municipal, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da data do reajuste tarifário.
S 5° O Município poderá prever outras regras procedimentais para a
revisão tarifária, desde que não sejam contraditórias com as fixadas no
edital de licitação.
S' 6°A Concessionária estará obrigada a fornecer ao Município todos os
seus dados contábeis, inclusive livro diário e livro razão, sempre que for
requisitado pelo Município ou pelo fiscal do contrato. (NR)"

Art. 50 Fica revogado o artigo 44 da Lei Complementar Municipal nO2.221, de 16
de dezembro de 2010.
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Art. 6° O artigo 47 da Lei Complementar Municipal nO 2.221, de 16 de dezembro
de 2010, passa a viger com a seguinte redação:

'Art. 47. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as leis municipais n° 12, de 20 de abril de
J 979, n° 65, de 27 de setembro de 1983, n° 53, de 26 de junho de 1986,
n° 110, de 19 de dezembro de 1986, n° 24, de 3 de maio de 1991, n° 119,
de 14 de outubro de 1991, n° 74, de 22 dejulho de 1992, n° 13, de 7 de
abn'l de 1993, n° 87, de 25 de outubro de 1993, n° 10, de 11 de abril de
1995, nC j 00, de 26 de dezembro de ]995, n° 12, de 13 de março de 1996,
n° 37, de 9 de maio de 1996, n° 37. de 31 de maio de 1996, n° 113, de 29
de /iovembro de 1996, n° ]0, de 16 de maio de 1997, n° 15, de 27 de abril
de 1998, n° 24, de 6 de maio de 1998, n° 64, de 22 de julho de 1998, n°
80, de 25 de agosto de 1998, n° 87, de 3 de setembro de 1998, n° 254, de
J 7 de setembro de J 999, n° 306, de 4 de janeiro de 2000, n° 488, de 23 de
abril de 2001, n° 655, de 20 de dezembro de 2001, n° 657, de 21 de
dezembro 2001, nú 698, de 27 de março de 2002, n° 1.170, de 14 de
setembro de 2004, o artigo 3° da Lei l'vlunicipal n° 156, de 16 de
dezembro de ]998, e todas suas respectivas alterações, e demais
di:,posiçt5es legais em contrário. (NR)"

Art. 7° Os idosos entre 60 e 65 anos de idade que na data da publicação
da presente Lei Complementar já possuírem o direüo à gratuidade tarifária, manterão esse direito
desde que efetuem seu recadastramento jlmto a SEDUH, nos termos do Art. 28-E da Lei
Complementar n02.221, de 16 de dezembro de 2010.

ArL 8° Esta Lei Complementar entra em vigor na àata da sua publicação.

GABINETE 'DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos xxxx
(xxxxx) dias do mês de xxxxx do ano de 2019.

FÁTIMA DAUDT

Prefeita

Registre-se e Publique-se.

NEI LUIS SARJ'v1ENTO,

Secretário Municipal de Administração
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HAMBURGO

E _I ADMINISTRAÇAO

Anexo I

LAUDO MÉIIUCO
(Preenchimento do médico responsável)

Local do Exame:

Nome do Beneficiário:

Atesto, para a finalidade de concessão de gratuidade nos serviços de transporte
coletivo de passageiros, que o requerente acima qualificado, que se identificou, possui a
deficiência e a incapacidade permanente abaixo assinalada, nos termos das definições transcritas
(artigo 4° do Decreto 3.298/1999, alterado pelo artigo 70 do Decreto 5.296, de 2 de dezembro
de 2004).

TIPO DA DEFliCIÊNCIA

1. DEFICIÊNCIA FíSICA - alteração completa ou parcial. de um ou mais
segmentos do corpo humano, ªcarrdando _o corr.t!!:rometimel1to da. fUlD!£ãlo física,
apresentando-se sob a fonna de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, t:ciparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membros superiores ou inferiores, paralisia cerebral,
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, ~Jrceto as
deformidades estétic!l..~JU!UIUe n.ãlo proàu:lam diificuldadeg para o desemnenho
de funções.

2. DEFICIÊNCIA AUnHTV.1\ - perda bHater3il, parda! ou ~otaR,de qu.arenta e
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma na MÉDIA das freqüências de
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz, e 3.000Hz;

3. DEFICIÊNCIA VISUAL - cegueira, na qual a acuidade visual é igualou menor
que 0,05 no melho!r' oUwj com a melb.o!r coue1çio óJJtica; a baixa visão, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor cOlTeção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos
for igualou menor de 600; ou a ocolTência simultânea de quaisquer das condições
anteriores.

4. DEFICIÊNCIA MENTAL - funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação, b) cuidado
pessoal, c) habilidades sociais, d) utilização dos recursos Qa comunidade, e) saúde e
segurança, f) habilidades acadêmicas, g) lazer, e h) trabalho.

CID 10
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5. DEFICIÊNCIA RENAJL CRÔNICA

6. SJÍNDROME DE Il\IUNODElFICIÊNCliAADQUHUDA- SIDA

Observações:

a) A deficiência e a incapacidade pennanente devem ser atestadas por profissional
responsável pela área correspondente à deficiência, anexando-se os respectivos exames
complementares.

a) Afirmo, sob as penas da lei, que as Ínfoffi1ações abaixo são verdadeiras e de minha
exclusiva responsabilidade.

Assinatura, CRM e Carimbo do
médico responsável pela infonnação

Assinatura do beneficiário
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Anexo II

IDENTIFICAÇÃO

Nome do beneficiário:

Sexo: [F] [M] Carteira de Identidade nO.: Emissão:
___ .1 1 _

Órgão emissor: UF Data de nascimento: 1__ 1 Natural:

CPF:----------------------Profissão: -----_.

RESIDENCHA

Endereço:

Bairro: CEP: Telefone de Contato:

RENDIMENTOS

( ) Exerço Atividade Remunerada Valor do R$
Rendimento

( ) Recebo (INSS, lPASEA4, IPE Valor do R$
outros) Rendimento

( ) Tenho Receitas por Be11e:tlcios Valor do RS
Sociais Rendimento

( 'I Tenho outras Receitas 'hlor do R<"
/ .~

Rendimento

( ) Não exerço nenhuma atividade
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Eu,

Total dos meus Rendimentos R$

, afirmo sob as penas da lei, que as------------------

informações aCIma são verdadeiras e de minha exclusiva responsabilidade. Estou ciente dos dados

informados, que em caso de perjúrio, poderei sofre as sanções penais.

IMPORTANTEr----------------------------------------
o BENEFÍCIO DE PASSE LIVRE é PESSOAJL e INTRANSFERÍVEL, não podendo ser emprestado
para terceiros. O empréstimo do CARTAo poderá ser suspenso a qualquer momento pelo Órgão Gestor
conforme prevê a legislação vigente

"NovoHamburgo, de _
20

Assinatura do Requerente
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Anexo IH

H A lV1 B U R G O IADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO PAJRAACOMPANHANTlES M:~NORES DE 18 ANOS

Autorizaçã'ill p2ra ad(JIllesCelll~es
(idade mínima 12 anos completos)

Eu , RG nO , residente Ea rua ___ ~_, nO , bairro

autorizo o adolescente RG n° a ser acompanhante de

(nome do beneficiáriol , estou ciente que devo respeitar o seu direito ao estudo, lazer

conforme ECA artigo n° 4.°,53, 71 e Constituição Federal art. N° 227.

Responsável legal
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Anexo IV

H A M B U R G O IADMINISTRAÇÃO

TABELA DE C!nS AUTORIZADOS PARA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO PASSE fwIVRE

Abaixo, é apresentada a relação de CIDs que garantem a concessão da gratuidade no transporte
coletivo municipal a deficientes físicos, mentais e sensorais, comprovadamente carentes e ao
acompanhante do deficiente incapaz de se deslocar sem assistência de terceiros.

DEFICIÊNCIA FÍSICA

A80
A80.0
A80.1
A80.2
B91
E34.3
G04
G04.0
G04.1
GIl
Gl1.1
Gll.2
Gl1.4
G12
G12.0
G12.1
G12.8
G12.9
G56
G56.9
G57
G60.0
G61.0
G63.6
G71.0
G80
G80.0
G80.1
G80.2

- Poliomielite aguda;
- Poliomielite paralítica aguda, associada ao vírus vacinal;
- Poliomielite paralítica aguda, VÍi1.lS selvagem i:::npOliado;
- Poliomielite paralítica aguda, vírus selvagem indígena;
- Seqüelas de poliomielite;
- Nanismo não classificado em outra parte;
- Encefalite, Mielite e Encefalomielite;
- Encefalite Aguda Disseminada;
- Paraplegia Espástica Tropical;
- Ataxia Hereditária;
- Ataxia cerebelar de início precoce;
- Ataxia cerebelar de início tardio;
- Paraplegia espástica hereditár~a;
- Atrofia Muscular Espinal e Síndromes Conelatas;
- Atrofia Muscular EspinaI Infantil Tipo (Werdnig Ho:ffmann);
- Outras Atrofias Musculares Espinais Hereditárias;
- Outras Atrofias Musculares Espinais e Sindromes Muscu!ares Correlatas;
- Atrofia Muscular Espinal não Especificada;
- Mononeuropatias dos nervos superiores;
- Mononeuropatia tios membros superiores não especificada;
- Mononeuropatias dos membros inferiores;
- Neuropatia hereditária motora e sensorial;
- Síndrome de Guillain-Barré;
- Polineuropatia em outros transtornos osteo musculares;
- Distrofia Muscular;
- Paralisia cerebral infantil;
- Paralisia cerebral espástica;
- Diplegia espástica;
- Hemiplegia infantil;
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G80.3
G8004
G80.8
G80.9
G8I
G81.0
G81.1
G82
G82.0
G82.I
G82.3
G8204
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.8
G9I
G91.0
G91.I
G91.3
G94.0
G94.I
G94.2
G95.2
16904

- Paralisia cerebral discinética;
- Paralisia cerebral atáxica;
- Outras formas de paralisia cerebral infantil;
- Paralisia cerebral infantil não especificada;
- Hemiplegia;
- Hemiplegia fiácida;
- Hemiplegia espástica;
- Paraplegia e tetraplegia;
- Paraplegia flácida;
- Paraplegia espástica;
- Tetraplegia fiácida;
- Tetraplegia espástica;
- Diplegia dos membros superiores;
- Monoplegia do membro inferior;
- Monoplegia do membro superior;
- Monoplegia, não especifica;
- Outras síndromes paralíticas especificadas;
- Hidrocefalia;
- Hidrocefalia comunicante;
- Hidrocefalia obstrutiva;
- Hidrocefalia pós-traumática não especificada;
- Hidrocefalia em doenças infecciosas e pélxasitáriéJ.sclassificadas em outra parte;
- Hidrocefalia em doenças neoplásicas;
- Hidrocefalia em outras doenças classificadas em outra parte;
- Compressão não especificada de medula espinaI;
- Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou

isquêmico;
M16 - Coxartrose;
MI604 - Cüxartrose Bilateral Pós- Traumática;
M17.0 - Gonartrose primiria bilateral;
MI7.I - Outras gonartroses primárias;
MI704 - Outras gonartroses secundárias bilaterais;
M20 - Deformidades adquiridas dos dedos das mãos e dos pés;
M20.0 - Deformidade(s) does) dedo(s) das mãos;
M2004 - Dedo(s) do pé em malho (adquirido);
M20.5 - Outras deformidades (adquiridas) does) dedo(s) dos pés;
M21.5 - Mão e pé em garrae mão e pé tortos adquiridos;
M21.6 - Outras defoffi1idades adquiridas do tornozelo e do pé;
M21.7 - Desigualdade (adquirida) do comprimento aos membros;
M21.8 - Outras deformidades adquiridas especificadas dos membros;
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M67.0
M88.8
M89.0
M95.8
M95.9
M96
P37.1
QOO
QOI
Q02
Q03
Q04
Q05
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q06
Q07
Q65
Q65.0
Q65.1
Q65.8
Q66
Q66.0
Q66.7
Q67.5
Q67.7
Q68.1
Q68.2
Q68.3
Q68.4
Q71
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3

- Tendão de Aquiles curto (adquirido);
- Doença de Paget de outros osws;
- AIgoneurodistrofia;
- Outras defonnidades adquiridas especificadas do sistema osteo muscular;
- Deformidade adquirida do sistema osteo muscular, não especitlcada;
- Transtornos Osteo musculares pós-procedirnentos;
- Hidrocefalia devido a Toxoplasmose Congênita;
- Anencefalia e malforITiações similares;
- Encefalocele;
- Microcefalia;
- Hidrocefalia congênita;
- Outras malformações congênitas do cérebro;
- Espinha bifida;
- Espinha bífida torácica com hidrocefalia;
- Espinha bifida lombar com hidrocefalia;
- Espinha bifida sacra com hidrocefalia;
- Espinha bifida não especificada, com hidrocefaEa;
- Espinha bífida cervical, sem hidrocefalia;
- Espinha bífida torácica, sem hidrocefalia;
- Espinha bifida lombar, sem hidrocefalia;
- Outras malformações congênitas da medula espinhal;
- Outras malformações congênitas do sistema nervoso;
- Malformações congênitas do quadril;
- Luxação Congênita Unilateral do Qw~.dr~l;
- Luxaçã.o Congênita Bilateral do Quadril;
- Outras DefOlmidades Congênitas do Quadril;
- Deformidades congênitas do pé;
- Pé torto equinovaro;
- Pé Cavo;
- Deformidades congênitas da coluna vertebral;
- Tórax Carinado;
- Deformidade congênita da mão;
- Deformidade congênita do joelho;
- Encurvamento congênito do fêmur;
- Encurvamento congênito da tíbia e da perônio [fíbula];
- Defeitos, por redução, do membro superior;
- Ausência congênita completa does) membro(s) superior(es);
- Ausência congênita do braço e do antebraço, com mão presente;
- Ausência congênita do antebraço e da mão;
- Ausência congênita da mão e de dedo(s);
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Q71.4 - Defeito de redução longitudinal do rádio;
Q71.5 - Defeito de redução longitudinal do cúbito [ulna];
Q71.6 - Mão em garra de lagosta;
Q71.8 - Outros defeitos de redução do membro superior;
Q71.9 - Defeito por redução do membro superior, não especificado;
Q72 - Defeitos, por redução, do membro inferior;
Q72.0 - Ausência congênita completa does) membro(s) inferior(es);
Q72.1 - Ausência congênita da coxa e da perna com pé presente;
Q72.2 - Ausência congênita da pema e do pé;
Q72.3 - Ausência congênita do pé e de artelho(s);
Q72.4 - Defeito por redução longitudinal da tíbia;
Q72.5 - Defeito por redução longitudinal da tíbia;
Q72.6 - Defeito por redução longitudinal do perônio [fíbula];
Q72.7 - Pé bífido;
Q72.8 - Outros defeitos por redução does) membro(s) inferior(es);
Q72.9 - Defeito não especificado por redução do membro inferior;
Q74.0 - Outras malformações congênitas does) membro(s) superiores, inclusive cintura
escapular;
Q74.1 - Malformação congênita do joelho;
Q74.2 - Outras malformações congênitas does) membro(s) inferiores, inclusive da cintura
pélvica;
Q74.9 - Malformações congênitas não especificadas de membros;
Q76 - Malformações Congênitas da Colm1a Vertebral e dos ossos do tórax;
Q79 - Malformações congênitas do sistema osteo muscular não classificadas em outra parte;
Q79.8 - Outras malformações congênitas do sistema osteo muscular;
Q87.1 - Síndromes com malformações congênitas associadas predominantemente com o
nanismo;
Q87.5 - Outras síndromes com malformações congênitas com outras alterações do esqueleto;
Q87.8 - Outras síndromes com malforrr:ações congênitas especificadas;
R26 - Anom'jalidade da marcha e da mobilidade;
R26.0 - Marcha atáxica;
R26.1 - Marcha paralítica;
847- Lesão por esmagamento do ombro e do braço;
848- Amputação traumática do ombro e do braço;
848.0 - Amputação traumática da articulação do ombro;
848.1 - Amputação traumática de locaEzação entre o ombro e o cotovelo;
848.9 - Amputação traumática do ombro e do braço, de localização não especificada;
857 - Lesão por esmagamento do antebraço;
857.0 - Lesão por esmagamento do cotovelo;
857.1 - Lesão por esmagamento de outras partes do antebraço;
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858- Amputação traumática do cotovelo e do antebraço;
858.0 - Amputação traumática ao nível do cotovelo;
858.1 - Amputação traumática do antebraço entre o cotovelo e o punho;
858.9 - Amputação traumática do antebraço, nível não especificado;
867 - Lesão por esmagamento do punho e da mão;
867.0 - Lesão por esmagamento do polegar e de outro(s) dedo(s);
868- Amputação traumática ao nível do punho e da mão;
868.0 - Amputação Traumática do polegar (completa) (parcial);
868.1 - Amputação Traumática de um outro dedo apenas;
868.2 - Amputação Traumática de dois ou mais dedos apenas;
868.3 - Amputação Traumática combinada de (partes de) dedo(s) associada a outras partes do
punho e mão;
868.4 - Amputação Traumática da mão ao nível do punho;
868.8 - Amputação Traumática de outras partes do punho e da mão;
877 - Lesão por esmagamento do quadril e da coxa;
877.0 - Lesão por esmagamento do quadril;
877.1 - Lesão por esmagamento da coxa;
877.2 - Lesão por esmagamento do quadril e da coxa;
878 - Amputação traumática do quadril e da coxa;
878.0 - Amputação traumática na articulação do quadril;
878.1 - Amputação traumática localizada entre o joelho e o qua.dril;
878.9 - Amputação traumática do quadril e coxa nível não especificado;
887 - Traumatismo por esmagamento da perna;
887.0 - Traumatismo por esmagamento do joelho;
888 - Amputação traumática da perna;
888.0 - Amputação traumática ao nível do joelho;
888.1 - Amputação traumática entre o joelho e o tornozelo;
888.9 - Amputação traumática da perna ao nível não especificado;
897 - Lesão por esmagamento do tornozelo e do pé;
897.0 - Lesão por esmagamento do tornozelo;
897.1 - Lesão por esmagamento does) artelho(s);
898- Amputação traumática do tomozeloe do pé;
898.0 - Amputação traumática do pé EO nível do tornozelo;
898.1 - Amputação traumática de apenas um artelho;
898.2 - Amputação traumática de dois: ou mais artelhos;
898.3 - Amputação traumática de outras partes do pé;
898.4 - Amputação traumática do pé, nível não especificado;
T05"' Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo;
T05.0 - Amputação traumática de ambas as mãos;
T05.1 - Amputação traumática de uma mão e de um outro braço [qualquer nível, exceto mão];
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T05.2 - Amputação traumática de a.mbos os braços [qualquer nível];
T05.3 - Amputação traumática de ambos os pés;
T05.4 - Amputação traumática de um pé e outra perna [qualquer nível, exceto pé];
T05.5 - Amputação traumática de ambas as pernas (qualquer nível];
T05.6 - Amputação traumática de membros superiores e inferiores, qualquer combinação
[qualquer nível];
TIl.6 - Amputação traumática do membro superior, nível não especificado;
T13.6 - Amputação traumática de membro inferior, nível não especificado;
T84.8 - Outras complicações àe dispositivos protéticos, implantes e enxertos ortopédicos
internos;
T91.I - Sequela de Fratura de Coluna Vertebral;
T92.6 - Sequelas de esmagamento e amputação traumática de membro superior;
T93.6 - Sequelas de esmagamento e amputação traumática do membro inferior;
Y 83.5 - Amputação de Membro;
Z89.0 - Ausência adquirida de dedo(s) da mão [inclusive polegar] unilateral;
Z89.I - Ausência adquirida de mão e punho;
Z89.2 - Ausência adquirida de braço acima do punho;
Z89.3 - Ausência adquirida d.eambos membros superiores [qualquer nível];
Z89.4 - Ausência adquirida de pé e tornozelo;
Z89.5 - Ausência adquirida da perna ao nível ou abaixo do joelho;
Z89.6 - Ausência adquirida da perna acima do joelho;
Z89.7 - Ausência adquirida de ambos membros lnf. [qualquer nível, exceto somente artelhos];
Z89.8 - Ausência adquirida dos membros superiores e inferiores [qualquer nível];
Z93.3 - Colostomia;

F7I- Retardo mental moderado;
F71.0 - Retardo mental moderado - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo
do comportamento;
F7I.I - Retardo mental moderado - comprometimento significativo d.o comportamento,
requerendo vigilância ou tratamento;
F71.8 - Retardo mental moderado - outros comprometimentos do comportamento;
F72- Retardo mental grav.;;;
F72.0 - Retardo mental grave - menção de ausênci", de ou comprometimento mínimo do
comportamento;
F72.I - Retardo mental grave - comprometimento significativo do comportamento, requerendo
vigilância ou tratamento;
F72.8 - Retardo mental grave - outros comprometimentos do comportamento;
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F73 - Retardo mental profundo;

F73.0 - Retardo mental profundo - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do
comportamento;

F73.1 - Retardo mental profundo - comprometimento significativo do comportamento,
requerendo vigilância ou tratamento;

F73.8 - Retardo mental profundo - outros comprometimentos do comportamento;
F84.0 - Autismo Infantil;
F84.1 - Autismo Atípico;
Q90 - Síndrome de Down.

DEFICIÊNCIA VISUAL
H54
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3

- Cegueira e VIsão subnonnal;
- Cegueira, ambos os olhos;

- Cegueira em um olho e visão subnonnal em outro;
- Visão subnormal de ambos os olhos;
- Perda não qualificada da visão em ambos os olhos.

DEFICIÊNCIA AUDYfIVA

H90 - Perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial;
H90.0 - Perda de audição bilateral devida a transtorno de condução;

H90.1 - Perda de audição unilateral por transtorno de condução, sem restrição de audição
contralateral;

H90.2 - Perda não especificada de audição devida a transtorno de condução;
H90.3 - Perda de audição bilateral neuro-sensorial;

H90A - Perda de audição unilateral neuro-sensorial, sem restrição de audição contralateral;
H90.5 - Perda de Audiçã0 Neurosenssorial, não especificada;
H90.6 - Perda de audição bilateral mista, de condução e neuro-sensorial;
H91 - Outras perdas de acdição;
H91.0 - Perda de audição ototóxÍca;
H91.1 - Presbiacusia;

H91.2 - Perda de audição súbita idiopática;
H91.3 - Surdo-mudez não classificada em outra parte.
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