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e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

Art. 3º Para obtenção do Cartão de Acesso, a pessoa com deficiência deverá ser cadastrada no
posto de atendimento localizado na Av. Marechal Deodoro n.º 769 - Centro em São Bernardo do
Campo, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 h e aos sábados das 8:00 às 12:00 h.

§ 1º O cadastramento poderá ser feito mediante agendamento prévio pelo telefone 0800 7710 191
ou pelo site www.cartaolegal.com.

§ 2º Para efeito de cadastramento ou de renovação do Cartão de Acesso, o solicitante ou seu
representante legal, deverá apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) Cédula de identidade (RG) ou certidão de nascimento, casamento ou documento oficial equivalente;

b) CPF;

c) Comprovante do IPTU ou conta de consumo de energia elétrica ou de água, ou de telefone fixo
ou carnês de pagamento, dentre outros, desde que identifiquem o usuário e comprovem a residência
no Município, no caso de inexistência de algum desses documentos, o requerente deverá lavrar
declaração de próprio punho garantindo a veracidade da informação prestada;

d) Relatório de seu médico assistente, atestando a deficiência e seu grau, com o respectivo diag-
nóstico codificado pelo CID-10, escrito de forma legível e com a correta identificação de seu emitente,
com data de emissão inferior a 90 (noventa) dias;

e) Resultado dos exames complementares de diagnóstico a que foi submetido para avaliação da
deficiência que o comete, quando cabível.
§ 3º Após análise de toda a documentação, será emitido laudo de avaliação da deficiência e da
necessidade de acompanhante, quando for o caso, por profissional médico indicado no Art. 4º, para
comprovação da condição de deficiente e obtenção do Cartão.

§ 4º Todos os documentos deverão ser apresentados pelo requerente em uma única via, datilogra-
fados ou impressos, em cópia autenticada ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, ainda que expressamente ressalvados.

§ 5º É facultado ao requerente apresentar cópia simples de seus documentos, sem autenticação,
acompanhados de seus respectivos originais, em perfeito estado de conservação, para conferência.

Art. 4º A avaliação prevista no § 3o, do artigo 1o da Lei Municipal n° 5.289, de 29 de abril de 2004,
será efetuada por profissional médico indicado pelo Consórcio São Bernardo Transporte - SBC-
TRANS, que expedirá laudo, cujo modelo padrão está representado no Anexo I desta Resolução.

§ 1º O laudo médico deverá conter de forma legível:

I - identificação da pessoa, do(s) profissional(is) que realizou a avaliação e do local onde foi realizado;

II - diagnóstico compatível codificado pela CID 10, de acordo com o estabelecido pelo Anexo II desta
Resolução;

III - declaração sobre a necessidade de um acompanhante em virtude das limitações de autonomia
e independência, em conformidade com o Anexo II desta Resolução;

IV - definição de transitoriedade ou não do quadro apresentado, concluindo
com duas possibilidades: temporário ou não, e

V - prazo de reavaliação, quando o caso.

§ 2º O laudo médico deverá ser acompanhado dos resultados dos exames
complementares de diagnóstico, quando cabíveis ou quando solicitados.

§ 3º Havendo necessidade de avaliações complementares pelo profissional
médico, indicado no Art. 4º, as mesmas serão realizadas em dia, horário e local
determinados pela Concessionária.

§ 4º Havendo contrariedade ao laudo emitido pelo profissional médico desig-
nado, a controvérsia será dirimida por equipe de clínicos designados pela
Secretaria de Saúde, que emitirá laudo conclusivo a ser remetido à Conces-
sionária.

Art. 5º O Cartão de Acesso do usuário com direito à isenção de tarifa conterá,
no mínimo, o nome, o número de identificação do cartão, foto digitalizada do
usuário e a categoria em que ele se enquadra, de modo a permitir a fiscali-
zação e impedir o uso indevido do benefício, de acordo com o estabelecido
no Decreto Municipal n.º 17.196/2010.

Art. 6º A isenção do pagamento de tarifa do transporte coletivo urbano será
concedida de forma nominal e intransferível à pessoa com deficiência identi-
ficada no laudo médico, sendo vedado o uso por terceiros, a qualquer título.

§ 1º O beneficio poderá ser estendido a um acompanhante, desde que haja
autorização expressa em tal laudo.

§ 2º O benefício estabelecido no parágrafo anterior só terá validade na
presença do titular do Cartão de Acesso.

Art. 7º Na hipótese de perda, extravio, furto do Cartão de Acesso de que trata
este artigo, o usuário deverá apresentar declaração ou boletim de ocorrência
policial para a emissão de novo cartão, o respectivo pagamento da 2ª (segun-

da) via, de acordo com o Art. 14 do Decreto Municipal n.º 17.196/2010.

Art. 8º Somente serão isentos do pagamento de 2ª (segunda) via, os usuários

que apresentarem Boletim de Ocorrência policial para a comprovação de

roubo do cartão.
 Art. 9º O cadastro do beneficiário deverá ser renovado anualmente, respei-
tando o mês de aniversário de nascimento do beneficiado.

Art. 10 É facultado à Secretaria de Transportes e Vias Públicas realizar diligência, quando julgar
necessário, para o fim de constatar a veracidade das informações prestadas e documentos apresen-
tados pelo requerente.

Art. 11 Todas as pessoas com direito à isenção tarifária, estabelecidas no Art. 1º, deverão providenciar
seu cadastramento nos termos aqui estabelecidos, para a obtenção do Cartão de Acesso.

§ 1º O cadastramento será iniciado em 16 de agosto de 2010, sendo que ficará válida a Carteira de
Identificação atual até que o beneficiário receba o novo documento ou até a data de validade
estabelecida pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas.

§ 2º Os usuários que já tem o benefício da isenção tarifária, estabelecido nesta Resolução, em
caráter definitivo, deverão comprovar sua deficiência através de Relatório de seu médico assistente,
com o respectivo CID, conforme estabelecido no Art. 3º, §2º, alínea "d" desta Resolução, obedecen-
do à validade de 90 (noventa) dias de emissão do Relatório.

§ 3º Para a retirada do cartão, deverá o beneficiário cientificar-se das condições estabelecidas para sua
utilização, e, caso não se oponha a elas, assinar o "Termo de Recebimento e Uso do Cartão de Acesso".

Art. 12 Constatado o mau uso do cartão, a Concessionária deverá providenciar o bloqueio do mesmo
e informar a Secretaria de Transportes e Vias Públicas, juntando todos os relatórios operacionais e
da fiscalização que comprovem o mau uso.

§ 1º O usuário será notificado da irregularidade cometida e terá direito à ampla defesa, através de
recurso administrativo dirigido ao Secretário de Transportes e Vias Públicas, no prazo de 10 dias após
sua notificação.

§ 2º Em caso da não apresentação de recurso ou de seu indeferimento, o Secretário aplicará a
penalidade cabível, em conformidade com o Art. 29 do Decreto Municipal n.º 17.196/2010, notifican-
do o usuário e a Concessionária de sua decisão.

§ 3º Em caso de deferimento, o usuário e a Concessionária serão notificados, devendo o usuário
comparecer ao posto de atendimento da Concessionária para solicitar o desbloqueio do cartão, sem
ônus ao usuário.

§ 4º Depois de cumpridos os prazos de suspensão, conforme o caso, o usuário deverá comparecer
ao posto de atendimento da Concessionária para solicitar o desbloqueio do cartão.

§ 5º Para desbloqueio do cartão será cobrado valor equivalente a 10 (dez) tarifas integrais.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Art. 5º da Resolução GST n.º 05/2010.

 São Bernardo do Campo, em 12 de agosto de 2010.
OSCAR JOSÉ GAMEIRO SILVEIRA CAMPOS

Secretário de Transportes e Vias Públicas

RESOLUÇÃO GST Nº 06, DE 12 DE AGOSTO DE 2010.

Disciplina a emissão de laudo médico e o cadastramento
dos usuários com direito à isenção tarifária no Sistema de
Transporte Coletivo Municipal, conforme inciso IV da Lei
Municipal n.º 5.289/04 e Decreto Municipal n.º 17.196 de 14
de julho de 2010/2010, e dá outras providências.

OSCAR JOSÉ GAMEIRO SILVEIRA CAMPOS, Secretário de Transportes e Vias Públicas, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o disposto no artigo 1o da Lei Municipal n°
5.289, de 29 de abril de 2004 e a incorporação da bilhetagem eletrônica ao Sistema Público de
Transporte Coletivo;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que estabelece o
apoio às pessoas com deficiência e sua integração social;

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 5.289 de 29 de abril de 2004, autorizando o Poder
Executivo a conceder o uso especial do Sistema de Transporte Coletivo Municipal sem ônus para o
usuário com deficiência e as determinações do Decreto nº 17.196 de 14 de julho de 2010 que a
regulamentaram;

Considerando que a isenção tarifária tem por objetivo oferecer melhores condições para a integra-
ção das pessoas com deficiência, incentivando-as a evitar o isolamento e a se locomoverem em busca
de atividades que possam enriquecer sua existência, facilitando inclusive a busca pela reabilitação
de forma a cooperar o quanto possível para que continuem indivíduos produtivos e participantes na
sociedade; e

Considerando, finalmente que é necessário estabelecer critérios técnicos claros referentes ao uso
especial, sem ônus do transporte coletivo municipal por pessoas com restrições de mobilidade em
decorrência de deficiências, resolve:

Art. 1º. O exercício do direito à isenção de tarifa na utilização do sistema de transporte coletivo
municipal, previsto no inciso IV da Lei Municipal nº 5.289 de 29 de abril de 2004, às pessoas com
deficiência residentes no município, e seu acompanhante, se necessário, fica disciplinado por esta
Resolução.

Art. 2º. Para o exercício do benefício de que trata o artigo anterior, os usuários deverão proceder
a prévio cadastramento e obtenção do Cartão de Acesso junto à Concessionária do sistema de
transporte coletivo municipal, mediante a apresentação dos documentos exigidos nesta Resolução.

§ 1º Para efeitos desta Resolução, com fulcro no artigo 3º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, aplicar-se-ão os seguintes conceitos:

a) Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado
normal para o ser humano;

b) Deficiência Permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos
tratamentos; e

c) Incapacidade: redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, com necessidade
de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho
de função ou atividade a ser exercida.

§ 2º Para gozo do benefício de isenção de tarifa no sistema de transporte público de São Bernardo
do Campo, deverá o Requerente enquadrar-se em uma das formas de deficiência definidas no
Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e no Anexo II desta Resolução, conforme
segue:

a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;

b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500 Hz., 1000 Hz., 2000 Hz. e 3000 Hz.;

c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 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 nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;

d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifesta-
ções antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adapta-
tivas, tais como:
1) comunicação;
2) cuidado pessoal;
3) habilidades sociais;
4) utilização dos recursos da comunidade;
5) saúde e segurança;
6) habilidades acadêmicas;
7) lazer; e
8) trabalho;
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