
 

ANEXO 4.3.  

    PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIÇO ATENDE 
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DECRETO N° 36.071, DE 09 DE MAIO DE 1996. 

Institui, no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de 
São Paulo, Modalidade Comum, serviço destinado a Atender pessoas com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e CONSIDERANDO os termos da Lei nº. 11.037, de 25 de 
julho de 1991, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transportes Urbanos, e da 
sua regulamentação, através do Decreto nº. 29.945, de 25 de julho de 1991; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o disposto na Lei nº. 11.602, de 
12 de julho de 1994, de forma a garantir um serviço de transporte público com 
segurança, conforto e que confira maior autonomia às pessoas com mobilidade 
reduzida; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de aprimorar os serviços e ações que 
buscam melhorar as oportunidades e condições de acessibilidade para as pessoas 
que tem grandes prejuízos de sua mobilidade. 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica instituído, integrando o Sistema de Transporte Coletivo de 
Passageiros, Modalidade Comum, serviço destinado a Atender, exclusivamente, às 
pessoas portadoras de deficiência motora, mental e múltipla, temporária ou 
permanente, em alto grau de dependência. 

 Parágrafo único - O serviço regulamentado por este decreto será 
executado conforme normas estabelecidas no artigo 3º e seguintes da Lei nº. 
11.037, de 25 de Julho de 1991, passando a integrar os contratos firmados pela 
São Paulo Transporte S/A para a execução da operação no Sistema de Transporte 
Coletivo de Passageiros, Modalidade Comum, e de acordo com a programação a 
ser fixada em função das necessidades e demandas específicas. 

Art. 2º - O planejamento, organização, controle e fiscalização do serviço 
estabelecido por este decreto serão de competência da Secretaria Municipal de 
Transportes, que poderá, por ato do Secretário, delegar, total ou parcialmente, 
sua execução à São Paulo Transporte S/A. 
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Art. 3º - O serviço será operado com veículos do tipo “van”, perua ou 
similar, devidamente adaptados para o transporte confortável e seguro de 
passageiros ambulantes ou semi-ambulantes. 

 Parágrafo único - A adaptação dos veículos, bem como as características dos 
equipamentos auxiliares e complementares necessários ao serviço serão definidas 
em conformidade com as normas vigentes e de acordo com as especificações a 
serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transporte. 

Art. 4º - Os veículos destinados ao serviço, constituindo frota especial 
integrante dos lotes de serviços, estarão sujeitos, além dos requisitos peculiares 
ao serviço, às condições de operação, manutenção e remuneração dos contratos 
de serviço do Sistema de Transporte Público por Ônibus. 

Art. 5º - Serão usuários do Serviço de que trata este decreto, as 
pessoas portadoras de deficiência física que não apresentem condições de 
mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte convencionais 
ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos 
urbanos. 

§1º - Os usuários deverão ser individualmente reconhecidos, 
habilitados e cadastrados como clientela potencial do serviço, e terão 
identificados os seus principais destinos e pólos das viagens. 

§2º - O cadastramento deverá ser efetuado pelo Programa de 
Atendimento à Pessoa Deficiente - PRODEF, vinculado à Secretaria Municipal 
de Família e Bem Estar Social – FABES (atual Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SAS), com a colaboração do Conselho Municipal da Pessoa 
Deficiente e de Instituições e Organizações reconhecidamente dedicadas à 
promoção de pessoas com mobilidade reduzida. 

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Transportes e a São Paulo 
Transporte S/A deverão estabelecer diretrizes e desenvolver estudos para a 
implementação de medidas e programas de intervenção na área de 
transportes públicos, com o objetivo de buscar a igualdade de condições para 
a vida independente das pessoas com mobilidade reduzida, especialmente em 
relação à utilização dos seguintes equipamentos urbanos: 
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I - Sistema de Transporte Acessível - Integração entre os sistemas de 
transporte acessíveis, Sistema de Corredores e Terminais de Integração, linhas 
de ônibus especiais, e o serviço ora instituído, no âmbito municipal; e, ainda, o 
sistema de integração com o transporte metroviário; 

II - Veículos acessíveis - Adaptação de, no mínimo, 400 (quatrocentos) 
veículos operacionais do Sistema Municipal de Transportes Coletivos, que 
deverão conter dispositivos apropriados para o embarque, desembarque e 
viagem confortável e segura de pessoas portadoras de deficiência e restrições 
físicas; 

III - Sistemas de Comunicação - Adequação dos dispositivos de 
comunicação sonoros e luminosos às condições de deficiências sensoriais, 
auditivas e visuais da população. 

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 9 de maio de 1996, 443º 
da fundação de São Paulo. 

PAULO MALUF, PREFEITO 
MÔNICA HERMAN SALEM CAGGIANO, Secretária dos Negócios Jurídicos. 
CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, Secretário das Finanças. 
ADAIL VETTORAZZO, Secretário Municipal da Família e Bem Estar Social. 
CARLOS DE SOUZA TOLEDO, Secretário Municipal de Transportes. 
ROBERTO PAULO RICHTER, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
Municipal do Planejamento. 
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 9 de maio de 1996. 
EDEVALDO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal. 
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APRESENTAÇÃO 

O Serviço de Atendimento Especial – Atende, criado pelo Decreto Municipal 
36.071, de 09 de maio de 1996, é uma modalidade de transporte porta a porta, 
gratuito, oferecido pela Prefeitura da Cidade de São Paulo às pessoas com 
deficiência física, com mobilidade severamente comprometida e dependente, 
impossibilitadas de utilizar os sistemas de transporte público. Este serviço é 
gerenciado pela São Paulo Transporte S. A. – SPTrans- e é operado pelas 
empresas concessionárias do transporte público municipal. 

Todos os interessados na concessão do benefício devem procurar um dos vinte e 
cinco postos de atendimento, sendo vinte deles localizados nas Subprefeituras e 
outros cinco em locais específicos, e proceder com o cadastramento para tornar-se 
usuário do serviço. Outros canais de comunicação são pelo telefone nº. 
0800.0155234, pela Central de Atendimento 156 da Prefeitura e pelo sitio da 
SPTrans na internet - www.sptrans.com.br. Todas as informações necessárias ao 
cadastramento podem ser obtidas por meio desses telefones e local. 

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O SERVIÇO ATENDE 

Desde o dia 20 de Junho de 2005 as inscrições para receber e cadastrar novos 
usuários no Serviço de Atendimento Especial – Atende estão abertas por tempo 
indeterminado. 

INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL 

Os veículos utilizados no serviço são do tipo Van,  adaptados para o transporte de 
pessoas com deficiência, e obedecem a padrão mínimo de segurança, conforto e 
distribuição de passageiros em seu interior, determinado pela SPTrans, inclusive 
seus equipamentos (elevadores), que devem suportar limite mínimo de carga. 
Todos os veículos devem possuir sistema de comunicação de retorno rápido, que 
se comuniquem com a central de controle administrativo do Serviço Atende. 

Ordem de Rota Operacional – ORO 

A Ordem de Rota Operacional - ORO prevê desde o horário de embarque na 
residência do usuário e o respectivo local de destino até o horário final da 
atividade na instituição, e possui alguns campos para anotações operacionais, 
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como o nome do usuário e seu responsável, e também o tipo de cadeira de rodas 
utilizada. 

As Ordens de Rotas Operacionais são elaboradas na segunda quinzena de cada 
mês, com validade para o mês subseqüente, e são enviadas aos operadores e 
concessionários, que as executam. 

REGULAMENTO DO SERVIÇO ATENDE 

O Serviço de Atendimento Especial - ATENDE é destinado exclusivamente às 
pessoas com deficiência física e com alto grau de dependência, associada ou não a 
outra deficiência, e que não apresentem condições de mobilidade com autonomia 
nos demais meios de transporte coletivo adaptados. 

Área de Abrangência 

Os veículos do Serviço Atende deverão possuir identificação padrão e determinada 
pela São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, que indicará a área de concessão, e 
operará exclusivamente nos limites territoriais da Cidade de São Paulo. 

O planejamento das rotas operacionais e de atendimentos é de competência da 
São Paulo Transporte S.A. – Sptrans - e são elaboradas de forma a proporcionar o 
transporte das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

 Motorista 

A São Paulo Transporte, com o apoio do SEST/SENAT desenvolveu um programa 
que seleciona os motoristas com perfil adequado dentro das próprias empresas 
operadoras de ônibus, para que participem de curso dinâmico onde são abordados 
os seguintes tópicos: 

a) Dificuldades do operador frente ao usuário com deficiência; 

b) O transporte coletivo no dia-a-dia do usuário com deficiência; 

c) Os tipos de deficiência e o atendimento correto e adequado;  

d) A operação do Serviço Atende, suas peculiaridades e seu 
Regulamento; 

e) Cuidados na operação e conservação do veículo adaptado. 

O Serviço de Atendimento Especial – Atende é gerenciado pela São Paulo 
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Transporte S.A. – SPTrans - e segue diretrizes determinadas pela Prefeitura da 
Cidade de São Paulo e pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT. 

 

 

ESTATÍSTICA DOS SERVIÇOS  

Passageiros Transportados NOVEMBRO/2006 

  

   -   Pessoa com  Deficiência 73.394 

   -  Acompanhante 65.871 

   -  Total Transportado 139.265 

  

Frota Patrimonial 271 

  

Quilometragem Remunerada 1.175.150 

 

NECESSIDADE DE VEÍCULOS PARA A ÁREA IV 

São necessários 34 (trinta e quatro) veículos devidamente adaptados para a 
operação da área IV, os quais absorvem a demanda atualmente atendida. 

 

 


