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GOVERNO DO ESTADO
I

Secretaria dos Transportes Metropolitanas

São Paulo, 16 de abril de 2020.

oFrcro Gs/sTM No 13sl2o2o
Ref

orÍcro NEDTPED/DPESP no 24l2O2O (STM-EXq-2O2O1OO}L4) - Recomendação
relativa ao COVID-19 para a defesa de direitos das pessoas idosas e pessoas com
deficiência em situação de vulnerabilidade

Senhoras Defensoras Públicas do Estado de São Paulo,

Com meus cordiaís cumprimentos, reporto-me ao ofício em referência, servindome do presente para em complementação as informações apresentadas no Oficío
GS/STM no I33/2O20, encaminhar cópia do Despacho CTC no 095/2020, exarado

pela COORDENADORIA DE TRANSPORTE COLETIVO CTC (Despacho CTC
95/2020), com novos esclarecimentos a respeito do assunto.

r1o

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e
consideração, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos
considerados necessários.

Tra

politanos

Excelentíssimas Sen horas
DTa. FERNANDA DUTRA PINCHIARO e
Dra. DANIELA SKROMOV DE ALBUQUERQUE
DD Defensoras Públicas do Estado de São Paulo
Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência
JPS/ATG//STM

Rua Boa Vista, 175, 13o andar I CEP 01014-001 | São Paulo, SP

I Fone: (11) 3291-2100 | Fax:
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Coordenadoria de Transporte Coletivo
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Despacho
Interessado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Assunto: Recomendação Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Número de referência: DESPACHO CTC Nº 95/2020
À Chefia de Gabinete - CG,
Em atenção ao assunto em referência e, em complementação às informações abordadas por esta
Coordenadoria de Transporte Coletivo - CTC, por intermédio da Informação Técnica CTC nº
454/2020, servimo-nos do presente para informar o que segue.
Tendo em vista os entendimentos já entabulados por esta Pasta e a Secretaria da Saúde,
informamos que na data de 15/04/2020 a Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência, da
mencionada Secretaria, apresentou alternativa nos procedimentos decorrentes da Resolução
Conjunta SS/STM nº 03/2004 (conforme mensagem eletrônica ora anexada), necessários para o
enfrentamento da atual pandemia do novo coronavírus - COVID-19, em atendimento ao quanto
recomendado pela D. Defensoria Pública.

Dessa forma, ao tempo que informamos a continuidade das tratativas com a Secretaria da Saúde,
em conjunto com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. EMTU/SP, também ratificamos que esta Coordenadoria não perde de vista a seriedade da
situação e a necessidade de constantes ajustes voltados à garantia de continuidade do serviço
público essencial a toda população do Estado, inclusive nesse período em que perdura a
pandemia, com integral respeito aos direitos dos usuários, cabendo, sempre, a observância das
orientações das autoridades de saúde pública.

São Paulo, 16 de abril de 2020.

Classif. documental
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Na referida manifestação a Secretaria da Saúde apresenta entendimento favorável no sentido de
que "qualquer unidade de saúde que preste assistência continuada à pessoa com deficiência
pode emitir um laudo medico simplificado (não laudo pericial) para a obtenção de isenção
tarifária", e afirma que "essas unidades podem estar na atenção primária (UBS, ambulatórios
de fisioterapia municipais, etc.) ou na atenção secundária (ambulatórios de especialidades,
CER, centros de reabilitação e até mesmo a RRE Lucy Montoro) propomos uma rede de serviços
(estaduais e principalmente municipais) descentralizada em todo o Estado facilitando o
deslocamento da pessoa com deficiência. Acreditamos que a única condição é a de que o serviço
atenda regularmente o paciente, ou seja, serviços de urgência emergência, por exemplo, PS, PA,
AMA, UPAS, etc., não emitiriam esse tipo de laudo".
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Coordenadoria de Transporte Coletivo
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

STMDES202000510A

Celso Jorge Caldeira
Coordenador
Coordenadoria de Transporte Coletivo
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