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Ao longo dos últimos anos, a SPTrans adotou algumas ações que objetivaram oferecer 

maior conforto, agilidade e segurança para o usuário com deficiência e com a possibilidade de 
prover maior autonomia nos deslocamentos desses passageiros, por meio de investimentos em 
infraestrutura nos terminais, corredores e pontos de parada, além de adaptações nos veículos, 
tornando-os acessíveis para essas pessoas. 

Entretanto, para os usuários com alto grau de dependência em sua locomoção e com a 
mobilidade severamente comprometida, a adoção de diferentes meios para atender estas 
necessidades diferenciadas de deslocamentos exigiu soluções também diferentes. Com essa 
preocupação, em 09 de maio de 1996, foi criado o Serviço de Atendimento Especial - Atende, 
que atualmente é reconhecido pelo excelente desempenho operacional e na prestação do 
serviço com qualidade, conforto e segurança. 

O Serviço de Atendimento Especial - Atende é um transporte do tipo porta a porta e é 
destinado às pessoas com deficiência física com alto grau de comprometimento em sua 
mobilidade, bem como, às pessoas com autismo e surdocegueira que são impossibilitadas de 
utilizar outros meios de transporte público. 

O serviço foi criado pelo Decreto Municipal nº 36.071, de 09 de maio de 1996 e sua 
operação possuía, à época, 35 veículos do tipo Van em sua frota, devidamente adaptada, que 
faziam o transporte daqueles usuários que se cadastraram. 

O planejamento e a logística de operação, como também a fiscalização do serviço, é 
da responsabilidade da SPTrans. Os veículos são de propriedade das empresas operadoras do 
sistema de transporte coletivo municipal e a remuneração do serviço prestado obedece às 
mesmas características dos contratos de concessão atualmente em vigor. O serviço é 
fornecido sem qualquer ônus aos usuários e seus acompanhantes, e seus custos são 
absorvidos pela municipalidade. 

Durante os cinco primeiros anos de operação, o Serviço Atende contou com menos de 
100 veículos em sua frota. A estrutura era modesta e atendia apenas 500 pessoas entre 
usuários e acompanhantes. 

Hoje, a frota do serviço conta com 388 veículos devidamente adaptados para o 
transporte de pessoas com deficiência com segurança e conforto. 

No último mês, o serviço foi ofertado a 8.320 pessoas, sendo 4.779 pessoas com 
deficiência e mais 3.541 acompanhantes, o que gerou mais de 174.000 viagens programadas. 

O Serviço ATENDE é referência nacional e seu modelo inspira a implantação de 
atividades e operação muito parecidas em cidades como Campinas/SP, São José dos 
Campos/SP, Ribeirão Preto/SP, Juiz de Fora/MG, Uberlândia/MG e Vitória/ES. Outras cidades 
como Praia Grande/SP, Santos/SP, São Bernardo do Campo/SP, Guaratinguetá/SP, 
Jacareí/SP, Matão/SP, Guarulhos/SP, São Luiz/MA, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Belo 
Horizonte/MG e Campo Grande/MT, também demonstraram interesse em repetir a experiência 
do Serviço Atende. 

Organizações internacionais, como a ONG Adaptive Environments, com sede em 
Boston (EUA), tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia de implantação, a logística 
operacional e de fiscalização, como também a eficiência do controle técnico e operacional do 
Serviço de Atendimento Especial - Atende. 



O Instituto IBOPE realizou pesquisa de satisfação com os usuários do serviço e obteve 
aprovação de 97% da população pesquisada. 

Por 4 anos consecutivos, o Serviço Atende recebeu o Prêmio Marca Brasil, onde 
consumidores avaliaram os serviços/produtos de várias empresas do seguimento e o Serviço 
Atende teve alto índice de avaliações positivas. 

Pela contribuição essencial na inclusão das pessoas com deficiência e pelo excelente 
serviço prestado lhes concedemos tal honra. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/09/2015, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PDL 0057/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.camara.sp.gov.br/

