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AUTORIZA A ISENÇÃO DAS TARIFAS NO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLETIVO DE

PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, PARA OS

SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE

NO ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA QUE

MENCIONA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a isenção da tarifa no transporte

intermunicipal coletivo de passageiro por ônibus, para os servidores da área da saúde

no Estado do Estado de Goiás, na vigência do Estado de Calamidade Pública decorrente

da pandemia do Coronávírus (COVID-19).

Parágrafo único: A isenção a que se refere o caput aplica-se ao servidor público

estadual, federal e municipal em atuação na área da saúde no Estado de Goiás.

Art. 2°. A isenção a que se refere o Art. 10 será reconhecida mediante a apresentação

de identidade funcional ou contracheque do servidor, nos deslocamentos para seus

locais de trabalho e retorno à residência.
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Art. 3°. O direito à isenção de tarifas é pessoal e intransferível, sujeitando-se o infrator

às sanções aplicáveis previstas no Estatuto dos Servidores Públicos.

Art. 4°. As despesas resultantes da aplicação da presente Lei correrão à conta dos

recursos do Fundo Estadual de Transporte, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir

créditos suplementares, se necessário.

Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente

~~~~'

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

Em virtude do surto global do covid-19, e a consequente declaração de Pandemia

pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020, em que recomenda a

isolamento social, quarentena das pessoas e o fim das aglomerações de pessoas como

a finalidade de evitar a contaminação em massa da população mundial. O presente

projeto de lei tem o intuito de garantira isenção do pagamento de tarifas nos serviços de

transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, para servidores públicos

da área da saúde lotados em unidades públicas vinculadas ao sistema único de saúde,

.••. durante o período de calamidade pública em decorrência do novo Coronavirus (COVID-
~

19).
A legislação federal já dispôs sobre o enfrentamento ao Covid-19 na Lei Federal

nO13.979/2020, que cuida de medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de relevância internacional decorrência do Covid-19 (Corona vírus), na edição

do Decreto nO501, de 25 de março de 2020, que reconhecem a situação de emergência

na saúde pública do Estado de Goiás e adota medidas de enfrentamento da propagação

decorrente da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19);
Vale ressaltar que a pandemia decorrente do Covid-19 (Corona vírus) reconhecida

pela Organização Mundial de Saúde e o vírus possui uma alta propagação, e que devem

ser feitas diversas medidas tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e

municipal, envolvem o fortalecimento dos serviços e unidades de saúde integradas ao

Sistema Único de Saúde.
Atualmente servidores da Secretaria de Estado de Saúde e do Instituto de

Assistência dos Servidores do Estado de Goiás não são contemplados por auxílio-

transporte ou tarifa social o que se torna essencial, uma vez que haverá intensa

mobilização de servidores da área de saúde das redes federal, estadual e municipal,
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para o exercício de suas atividades profissionais, tanto nas unidades de saúde de lotação

original quanto para outros locais para os quais serão designados a assistir a população.

Expõe-se a apreciação dos Nobres Pares a presente propositura legislativa em

favor da qual se suplica apoio para aprovação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a isenção da tarifa no transporte

intermunicipal coletivo de passageiro por ônibus, para os servidores da área da saúde

no Estado do Estado de Goiás, na vigência do Estado de Calamidade Pública decorrente

da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único: A isenção a que se refere o caput aplica-se ao servidor público

estadual, federal e municipal em atuação na área da saúde no Estado de Goiás.

Art. 2°. A isenção a que se refere o Art. 10 será reconhecida mediante a apresentação
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Art. 3°. O direito à isenção de tarifas é pessoal e intransferível, sujeitando-se o infrator

às sanções aplicáveis previstas no Estatuto dos Servidores Públicos.

Art. 4°. As despesas resultantes da aplicação da presente Lei correrão à conta dos

recursos do Fundo Estadual de Transporte, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir

créditos suplementares, se necessário.

Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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Em virtude do surto global do covid-19, e a consequente declaração de Pandemia

pela Organização Mundial da Saúde no dia 11de março de 2020, em que recomenda a

isolamento social, quarentena das pessoas e o fim das aglomerações de pessoas como

a finalidade de evitar a contaminação em massa da população mundial. O presente

projeto de lei tem o intuito de garantir a isenção do pagamento de tarifas nos serviços de

transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, para servidores públicos

da área da saúde lotados em unidades públicas vinculadas ao sistema único de saúde,

durante o período de calamidade pública em decorrência do novo Coronavirus (COVID-

19).
A legislação federal já dispôs sobre o enfrentamento ao Covid-19 na Lei Federal

nO13.979/2020, que cuida de medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de relevância internacional decorrência do Covid-19 (Corona vírus), na edição

do Decreto nO501, de 25 de março de 2020, que reconhecem a situação de emergência

na saúde pública do Estado de Goiás e adota medidas de enfrentamento da propagação

decorrente da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19);
Vale ressaltar que a pandemia decorrente do Covid-19 (Corona vírus) reconhecida

pela Organização Mundial de Saúde e o vírus possui uma alta propagação, e que devem

ser feitas diversas medidas tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e

municipal, envolvem o fortalecimento dos serviços e unidades de saúde integradas ao

Sistema Único de Saúde.
Atualmente servidores da Secretaria de Estado de Saúde e do Instituto de

Assistência dos Servidores do Estado de Goiás não são contemplados por auxílio-

transporte ou tarifa social o que se torna essencial, uma vez que haverá intensa

mobilização de servidores da área de saúde das redes federal, estadual e municipal,
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para o exercício de suas atividades profissionais, tanto nas unidades de saúde de lotação

original quanto para outros locais para os quais serão designados a assistir a população.

Expõe-se a apreciação dos Nobres Pares a presente propositura legislativa em

favor da qual se suplica apoio para aprovação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 

Ao Sr. Dep. (s) 
PARA RELATAR 
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
Em 	42 / 	 / 2020 . 

Presidente: 
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PROCESSO N.° 	2020002278 

INTERESSADO 	DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	: Autoriza a isenção das tarifas no transporte intermunicipal 

coletivo de passageiros por ônibus, para os servidores 

públicos da área da saúde no Estado de Goiás, na forma 

que menciona. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da ilustre 

Deputada Delegada Adriana Accorsi, que autoriza a isenção das tarifas no 

transporte intermunicipal coletivo de passageiros por ônibus, para os servidores 

públicos da área da saúde no Estado de Goiás, na forma que menciona. 

A propositura, em síntese, além de estabelecer referida isenção, 

define como será comprovado que o passageiro é servidor público da área da 

saúde, dispõe que o direito à isenção é intransferível e prevê que as despesas 

resultantes da isenção correrão à conta dos recursos do Fundo Estadual de 

Transporte. 

De acordo com a justificativa, atualmente, servidores da 

Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do 

Estado de Goiás não são contemplados por auxílio-transporte ou tarifa social, o 

que se torna essencial, uma vez que haverá intensa mobilização de servidores 

da área de saúde das redes federal, estadual e municipal para o exercício de 

suas atividades profissionais, tanto nas unidades de saúde de lotação original, 

quanto para outros locais para os quais serão designados para assistir a 

população. 

O processo legislativo foi encaminhado á Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para análise dos aspectos legal e 

constitucional, nos termos regimentais. 
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Essa é a síntese da proposição em análise. 

Não obstante a relevância da presente proposta, verifica-se 

que não pode prosperar, tendo em vista que viola frontalmente o principio da 

igualdade, segundo o qual todos têm direito de tratamento idêntico pela lei. Há 

de se mencionar que, a principio, poderia se atribuir ao projeto em exame, o 

próprio conceito de Justiça, que tem a exigência tradicional de tratamento 

desigual dos casos desiguais. Todavia, uma análise mais detida evidencia que, 

no caso, o elemento discriminador não está atentando para a igualdade de 

condiçõesl. Isso porque não somente os servidores da área da saúde merecem 

um tratamento desigual (a isenção de tarifa do transporte público intermunicipal 

de passageiros). Outros servidores também têm de se deslocar em função de 

seu trabalho, a exemplo dos policiais. Entretanto, não estão sendo amparados 

pela proposta em comento. 

Portanto, no âmbito de um juizo de valor, observa-se que a 

propositura em análise não está distinguindo, de forma razoável, os servidores 

da saúde. 

Posto isso, ante o vicio de inconstitucionalidade do 

projeto de lei apresentado, qual seja, a violação ao principio da isonomia, somos 

pela sua rejeição.  

É o relatório. 

SALA DAS COMI SOES, em 	de (3‘ 	de 2020. 

utado 
Relator 

Rdmm/Mmmb 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 36-37. 
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Em 	a3 	-0.G 	/2020. 

Presidente: 

FOLHAS 

CO 1;:)MISSÃO DE CONTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO ,',toyie>y,  
o 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova o pedido de VIS 
ao(s) Sr. Deputado(a) (s): 	Vredx9 	ea\mn  
PELO PRAZO REGIMENTAL 
Sala das Comissões Deputado Sólon Amaral 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova 
o parecer do Relator CRITRÁRIO A MATERIA. 
Processo N°  ciaZi/i/91u,20  
Sala das Comissões Dep ado olon Amaral 
Em i/ 	/ 11  / /2020. 

Fr Presidente: 
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