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Para utilizar o Sistema de Vans, o
usuário deve ir ao Poupatempo e dirigir-se
ao guichê da SEBES, com os documentos:

3. Como
realizar o
cadastro no
Sistema de
Vans

Observações:
O serviço é gratuito.
O cadastro do usuário
é válido por 12 meses.
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• RG
◦ Deve ser original;
◦ Pode ser substituído por Certidão de
Nascimento original;
• CPF
◦ Deve ser original;
• 1 Foto 3x4 recente
• Comprovante de Residência
◦ Deve ser original;
◦ Deve ser da residência atual, que constará
em seu cadastro;
◦ São aceitos: contas de água, luz, telefone, etc. Caso esteja em nome de terceiro,
deverá ser apresentada carta atestando a
moradia conjunta;
• Atestado Médico
◦ Deve ser original e recente;
   Observações:
◦ Laudo comprovando a existência da   
deficiência;
◦ Deve ter a indicação do CID (Código      
Internacional de Doenças);
◦ Devidamente assinado por profissional/
médico da área competente;
◦ O mesmo ficará retido na SEBES.

Após apresentar os documentos e
preencher a ficha de cadastro, será agendada
a perícia médica a ser realizada na SEBES (Rua
Alfredo Maia, quadra 01 s/n° - Vila Falcão).
Feita a avaliação da SEBES, a ficha de
cadastro é enviada à EMDURB, para que o
usuário seja inserido no Sistema de Vans e
sua carteirinha (TRANSVAN) confeccionada.
Somente após tais procedimentos o
usuário estará apto para fazer agendamentos.

O Poupatempo localiza-se na Rua
Inconfidência, nº 4-50, Centro. Referência: esquina com a Avenida Nações Unidas,
próximo ao Terminal Rodoviário.
O Poupatempo funciona de segunda à
sexta-feira das 8:00h às 17:00h e aos sábados
das 8:00h às 13:00h.¹
Serviços de apoio:
- Lanchonete;
- Atendimento preferencial;
- Cadeiras de rodas – com acompanhamento
de orientadores;
- Sanitários adaptados;
- Orientadores e atendentes treinados em
linguagem gestual (libras);
- Atendimento à deficiente visual;
- Telefone de acessibilidade universal.

Para mais informações, acesse:
www.poupatempo.sp.gov.br
Ou pelo Disque Poupatempo: 0800 772 36 33

4. Como
realizar a
renovação
do cadastro
no Sistema
de Vans

¹Dados fornecidos pelo
Poupatempo, através de
site próprio. Sujeitos a
mudança.

Aos usuários com deficiência definitiva: solicitar junto à SEBES, no Poupatempo, a renovação do cadastro, não necessitando passar por nova perícia.
Aos usuários com deficiência temporária: solicitar junto à SEBES, no Poupatempo, a renovação de seu cadastro, apresentando os documentos citados na página
4 e necessitando passar por nova perícia.

Importante:
Cadastros vencidos são bloquedos
automaticamente pelo próprio sistema
informatizado de agendamento.
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5. Como
realizar o
agendamento

O agendamento é realizado junto à
Central de Apoio ao Usuário (CAU), somente através de contato telefônico, ao qual o
usuário/responsável informa o horário e origem/destino desejados, que são agendados
conforme disponibilidade de vagas.
Cada ligação concede o direito e
equivale ao agendamento de um único
usuário, salvo os casos de usuários que residam no mesmo endereço.
As vans operam das 06h às 23h (horários do primeiro e do último agendamento respectivamente).
Em cada período de uma hora são
agendados dois usuários por van. Desta forma, se agendou o horário das 8h, a van comparecerá ao local agendado entre 8h e 9h,
ou seja, os atendimentos são efetivados durante o período marcado. Portanto, atente-se a agendar o horário com no mínimo uma
hora de antecedência ao compromisso.
Os agendamentos são feitos semanalmente, sempre na semana anterior à
utilização do serviço – em dois dias:
• às quintas-feiras: atende exclusivamente aos usuários que necessitam do
serviço por motivo de saúde;
• às sextas-feiras: o agendamento
fica liberado para motivos relacionados à trabalho, educação, cultura, lazer e outros.

CAU
(14) 4009-1744
Custo de uma ligação local.
Não aceita ligação a cobrar.
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Nos demais dias da semana os
usuários podem ligar para tentar agendar,
considerando a possível desistência e liberação de vaga.
O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 08h às 14h. A partir das 14h às 16h o usuário pode ligar para
sanar dúvidas e cancelamentos.

Conceitos
básicos

• Aos dias úteis, cada usuário tem direito à
uma saída e um retorno no período diurno;
• Um segundo agendamento, em dia útil,
somente após às 18h para qualquer finalidade (conforme item 5);
• Aos finais de semana e feriados, cada usuário tem direito à uma saída e um retorno por dia;
• Nenhum agendamento é feito para o
próprio dia da viagem, mesmo que existam vagas
ou tenham ocorrido desistências. Ou seja, não são
realizados encaixes;
• Não existe uma lista de espera por
desistência, devendo o usuário ligar até às 14h
do dia anterior ao seu compromisso, para tentar uma possível vaga oriunda de desistência;
• Além do próprio usuário, duas pessoas
previamente cadastradas podem realizar o agendamento em nome do usuário, que deverá fornecer
à CAU o nome, CPF, data de nascimento e grau de
parentesco pertinentes ao responsável, a fim de
habilitá-lo à ligar e agendar os horários em nome do
usuário;
• Pessoas não cadastradas, não podem
realizar agendamento em nome dos usuários. Em
todas as ligações a identificação do usuário ou responsável é obrigatória;
• O agendamento é feito conforme a ordem de atendimento telefônico junto à CAU. Desta
forma, não há exclusividade à nenhum usuário, de
modo à assegurar o direito e a imparcialidade do
Sistema de Van à todos.
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O usuário que porventura precisar
cancelar a sua viagem, deve comunicar a CAU
com no mínimo 24 horas de antecedência,
de modo que a vaga remanescente possa ser
utilizada por outro usuário.

Cancelamento
de viagem

Falta

Observação:
A falta na viagem de
ida cancela automaticamente a viagem de
volta.
8

Toda vez que um usuário cancela ou
deixa de utilizar o serviço em cima da hora,
outro usuário é deixado de ser atendido. Seja
consciente, não prejudique os demais!

O usuário com viagem agendada para sábado ou domingo, deve avisar
até a sexta-feira anterior ao serviço, até às
12h. Aos finais de semana não há plantão.
Para o caso de cancelamentos emergenciais, causados por motivos excepcionais,
poucas horas antes da viagem,  poderá o usuário se comunicar diretamente com a operadora
do Serviço, através da CAU, pelo telefone: (14)
4009-1740.
Será considerada falta quando o
usuário não realizar a viagem programada
(só de ida, só de volta, ou ida e volta), sem
cumprir o que coloca o item Cancelamento
de Viagem.
Justificativas para cancelamento:
É de única e exclusiva responsabilidade do usuário a justificativa da falta ou
cancelamento.
Neste caso, o usuário terá o prazo de 2
dias úteis para justificar a falta, por escrito:
1. Através de e-mail:
fiscalizacaogtc@emdurb.com.br
2. Através de carta simples, protocolada na EMDURB;
Quando houver necessidade de envio de documento comprobatório, deverá
ser via e-mail ou carta simples

Itinerário
das viagens

Carência
de espera

As viagens são realizadas mediante
agendamento prévio e respeitando a origem e destino da mesma, informados no
ato do agendamento. Portanto, não são
permitidas mudanças seja de origem, do
destino ou de ambos. O que não está agendado, não será realizado.
Compete ao motorista definir o itinerário a ser realizado, conforme melhor
adequação de trajeto entre os usuários
agendados. Portanto, não há uma ordem
de cumprimento entre usuários de um
mesmo horário.

Os motoristas são orientados para
aguardar por até 10 minutos defronte o local de partida da viagem. Após os 10 minutos, se o usuário não comparecer ao local,
será considerada falta e cancelada a viagem de retorno, se houver.
Eventuais atrasos na chegada da Van
após o horário programado podem acontecer em decorrência de trânsito ou atrasos
acumulados de outras viagens – uma vez
que são sequenciais – e nestes casos, são
desconsiderados na carência de espera.
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6. Sanções e
penalidades

Faltas

Comportamento
inadequado

Todo usuário ou responsável que fizer mau uso de seu direito,  prejudicar o direito alheio ou apresentar comportamento
inadequado com os demais, poderá sofrer
penalidades previstas em Lei.

O usuário que apresentar duas faltas
não justificadas em período igual ou inferior a
três meses será advertido por escrito.
O usuário que apresentar três faltas
não justificadas em período igual ou inferior
a três meses estará sujeito à suspensão do
atendimento.

Considera-se comportamento inadequado toda ação de desrespeito, ofensa,
agressão física ou verbal por parte do usuário, de seu responsável ou acompanhante,
para com os funcionários da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru ou dos funcionários das empresas
prestadoras do serviço (motoristas, fiscais,
atendentes ou outros).
Assim sendo:

• O usuário que apresentar um comportamento inadequado a qualquer tempo será advertido por escrito;
• O usuário que apresentar dois ou mais
comportamentos inadequados a qualquer tempo
estará sujeito a suspensão do atendimento.
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Procedimentos
proibidos

Denúncias e
reclamações

• O motorista não é autorizado a interferir
na abertura e fechamento de portões, porteiras, ou
qualquer meio que obrigue-o a descer do veículo;
• Não é permitido adentrar a estabelecimentos, condomínios ou residências para embarque ou
desembarque de usuários;
• O transporte de qualquer tipo de mercadorias de médio e grande porte é proibido, salvo pequenas malas, sacolas ou caixas, compatíveis com a
capacidade de carregamento do acompanhante e,
que não comprometa ou atrapalhe a acomodação
de outro usuário. O motorista não é autorizado a
carregar estes materiais;
• O embarque de pessoas não autorizadas é proibido;
• É proibido o transporte de animais;
• É proibido o transporte de materiais perigosos, inflamáveis ou de odor;
• Em caso de emergências ocorridas durante uma viagem, o motorista é orientado a procurar os
Serviços de Saúde e Segurança Pública mais próximos;
• Os agendamentos feitos às quintas-feiras, cuja finalidade refere-se somente à tratamento
médico, não poderão ser substituídos pelo mesmo
usuário, para compromisso de diferente natureza;
• Não é permitido transferir agendamento
de um usuário para outro;
• O agendamento de horários pode ser
feito somente pelo usuário ou responsável devidamente cadastrados no sistema.

A fiscalização do serviço é executada pelo      
Setor de Controle e Monitoramento da
Gerência de Transporte Coletivo da EMDURB.
Telefone para contato: (14) 3233-9062
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira,
das 8h às 12h e 13h às 17h.
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INSTITUIÇÕES DE
TERAPIA
APAE BAURU
ASSOCIAÇÃO PAIS
AMIGOS
EXCEPCIONAIS
(14) 3106-1252
APIECE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS
PARA INTEGRAÇÃO
ESCOLAR DA CRIANÇA
ESPECIAL
(14) 3212-4662

São premissas básicas do atendimento ao usuário:

7. Direitos
do usuário
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• Ser respeitado e tratado com cordialidade;
• Receber um atendimento com proatividade, agilidade e eficácia, conforme as normas e procedimentos do Sistema de Vans;
• Receber as informações e orientações pertinentes ao Sistema de Vans;
• Ser tratado com ética e imparcialidade,
de modo à evitar o envolvimento emocional ou
atrito pessoal;
• Ter sua segurança e integridade preservadas, tanto no aspecto físico como moral;
• Ser assistido, quando em utilização do serviço de vans, em quaisquer ocorrências ou acidentes;

Instituições
ligadas ao
atendimento
à Pessoa com
Deficiência

CLÍNICA DE
FONOAUDIOLOGIA DA
USP
(14)3235-8465  
(14)3235-8470
DSA
DIVISÃO DE SAÚDE
AUDITIVA (CEDALVI)
(14)3235-8154
(14)3235-8107
HRAC (CENTRINHO)
HOSPITAL DE
REABILITAÇÃO DE
ANOMALIAS
CRANIOFACIAIS
(14) 3235-8147

INSTITUTO LAURO DE
SOUZA LIMA
(14)3103-5900  
(14)3103-5914
SEBES
SECRETARIA DO BEM
ESTAR SOCIAL
(14) 3227-8624
SORRI BAURU
(14) 4009-1000

COMISSÕES
DE APOIO
COMUDE
CONSELHO
MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
(14) 3227-5433
(14) 3227-9501
CPA
COMISSÃO
PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE
(14) 3235-1480
COMISSÃO DA OAB
DEFESA DOS DIREITOS
DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
(14) 3227-3636
(14) 3227-3074
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8. Ilustrações

Todas as ilustrações que compõem este
Regulamento foram desenvolvidas por usuários
das Instituições APAE e SORRI, através de uma ação
pedagógica realizada em parceria com a EMDURB.

Imagens do Projeto APAE.
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Imagens do Projeto SORRI.
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