
INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O que é o Programa de Acessibilidade? 

Programa criado pela Federação com objetivo de ORIENTAR as empresas do setor de transporte por ônibus no estado do Rio 

de Janeiro, durante o treinamento dos condutores profissionais que operam elevadores dos veículos. Também cabe à 

Federação enviar relatórios dos treinados, a cada trimestre, ao Detro/RJ.  

 

Como surgiu? 

A ação educacional surgiu diante das exigências da portaria do Detro, nº 1.421, de 18 de setembro de 2018. Ela obriga a 

fixação da certificação na utilização do elevador de acessibilidade, dos profissionais  que dirigem os ônibus intermunicipais.  

 

A quem se destina? Às empresas de ônibus cujos profissionais operam elevadores em linhas intermunicipais do estado do Rio 

de Janeiro. 

 

Qual o papel da Federação nesse processo? Encaminhar ao Detro o relatório trimestral com dados sobre condutores 

treinados pelas empresas de ônibus em linhas intermunicipais. 

 

Qual o papel das empresas de ônibus que possuem linhas intermunicipais?  

 

● disponibilizar a equipe de multiplicadores anteriormente formados como agentes autorizados pelo fabricante; 

● fornecer ônibus com elevador em todas as marcas e modelos que a empresa possui; 

● elaborar a escala de trabalho dos condutores, necessária para a formação de turmas, para operacionalizar a 

capacitação, de acordo com os prazos definidos na legislação; 

● registrar na Plataforma de Gestão da Aprendizagem (PGA) os treinamentos que estão ocorrendo nas garagens ou no 

Sest Senat. Não basta só abrir a turma na PGA e inscrever os motoristas. É necessário agendar horário das disciplinas, 

lançar frequência dos alunos, os resultados das avaliações de reação (no mínimo 10%) e encerrar a turma. 

 

Qual o papel do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)? Atuará como 

parceiro na disponibilização de espaço físico (sala de aula e pátio) e de profissionais, que também serão preparados e 

certificados como “agentes autorizados” na multiplicação dos conteúdos para os condutores das empresas.  

 

Qual foi o papel dos fabricantes dos equipamentos (Foca Braun, Ortobrás e Palfinger)? Formaram educadores do Sest Senat, 

das empresas e dos sindicatos, para que se tornem os agentes autorizados na certificação dos motoristas de ônibus.  

 

OS ELEVADORES DE ÔNIBUS 

 

Quais são os fabricantes e modelos de elevadores no estado do Rio de Janeiro? 

Fabricante Ortobrás: 

- Modelo AUT 1100 – Automático 

- Modelo SAN 1100 – Semiautomático 

- Modelo SAU 900 – Bagageiro 

- Modelo Dispositivo de Poltrona Móvel 

  

Fabricante Foca Braun: 

- Modelo AT – Automático Eletropneumático 

- Modelo SL-SAP – Semiautomático Eletropneumático  

- Modelo SL-ATH – Automático Eletro-Hidráulico 

- Modelo SL-SAH – Semiautomático Eletro-Hidráulico 

http://pga.uct-fetranspor.com.br/


- Modelo OA-SAH – Bagageiro Semiautomático Hidráulico 

  

Fabricante Palfinger: 

- Modelo PLU2.5A – Automático 

- Modelo PPU-3.0S – Semiautomático 

- Modelo DPM – Dispositivo de Poltrona Móvel 

 

 

OS TREINAMENTOS 

 

O que já foi feito? 

● os fabricantes treinaram 295 agentes autorizados para capacitação - sendo, para os modelos Foca Braun, 242 

educadores; Ortobrás, 192 educadores; Palfinger, 34 educadores.  

● cerca de 100 empresas de ônibus participaram desta primeira fase do Programa de Acessibilidade, com oito sindicatos 

representados: Rio Ônibus, Setransduc, Setransol, Setranspas, Setrerj, Sindpass, Sinterj e Transônibus; 

● curso com técnicas pedagógicas para 216 desses educadores, para aperfeiçoar o treinamento dos profissionais que 

repassarão o conteúdo aos motoristas e para padronizar os treinamentos em todo o Estado; 

● capacitação de 60 representantes das empresas para manusearem a Plataforma de Gestão da Aprendizagem (PGA), 

pois, por meio deste sistema, a Federação encaminhará ao Detro, a cada trimestre, o resultado das capacitações dos 

motoristas. 

 

Por que aderir? É LEI!!! Os veículos de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros precisarão ter um adesivo 

exposto, informando que o condutor do ônibus está capacitado para operar o elevador de acessibilidade. Além disso, o 

condutor profissional deverá portar uma certificação (semelhante a uma carteirinha), com os dados dessa capacitação (data 

da conclusão, fabricante e modelo do equipamento capacitado, responsável pelo curso etc.). Clique aqui para baixar o 

modelo-padrão. 

 

Como vai funcionar o treinamento para as empresas de ônibus que usam tipos de elevadores diferentes daqueles para cujo 

manuseio foram treinados? 

O educador que receber o treinamento Foca, por exemplo, não poderá certificar os motoristas de sua empresa no elevador 

Ortobrás. Ele precisará ter a habilitação dos dois fabricantes. Nesse caso, a empresa pode, por exemplo, contar com o apoio 

do Sest Senat ou sindicato. 

 

E se a empresa de ônibus que atua em uma linha intermunicipal não participar do treinamento? Estará sujeita a multa 

prevista no código disciplinar dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Baseados no UFIR de 2019, 

o valor de cada multa seria, aproximadamente:  

 

● Infração - R$68,42 

● 1º Reincidência - R$136,84 

● 2º Reincidência - R$273,69 

 

Que tipos de situações podem gerar multas?  

 

● motorista sem o certificado/crachá; 

● motorista com o certificado/crachá, porém com fabricante diferente da plataforma instalada no veículo que dirige;  

● motorista com o certificado/crachá, porém com modelo diferente da plataforma instalada no veículo que dirige;  

● motorista com o certificado/crachá, porém alega que não sabe manusear a plataforma (por motivo de esquecimento);  

● motorista com o certificado/crachá, porém alega que não foi treinado;  

http://www.fetranspordocs.com.br/downloads/26_Certificado%20Edit%C3%A1vel.pdf


● sem o adesivo próximo à porta da plataforma. 

 

Quem certificará o motorista em caso de perda do certificado?  

O educador que aplicou o treinamento é quem certificará o motorista. Embora o Sest Senat, sindicato ou empresa de ônibus 

imprimam o certificado, quem terá os dados informados no documento e sua assinatura é o educador. Caso o condutor perca 

a carteira, terá que recorrer ao educador para que o mesmo assine uma nova, com a data em que ocorreu o treinamento. 

Cabe à empresa estipular uma ação educativa para casos de reincidência da perda da certificação. Caso não haja mais a 

possibilidade do educador preencher e assinar uma nova certificação, o motorista terá que realizar um novo curso e ser 

certificado nele. Uma solução para as empresas seria ter as assinaturas dos seus agentes autorizados digitalizadas. Neste caso, 

não precisaria recorrer aos educadores para assinar a segunda via.  

 

Cursos já realizados por educadores das empresas terão validade? Não. Pela norma atual, apenas fabricantes e agentes 

autorizados podem aplicar o curso. Caso o educador não tenha uma certificação do fornecedor que o habilite como agente 

autorizado, os seus treinamentos não terão validade para esta Portaria.  

 

Como fazer em casos como saída e indisponibilidade de educadores da empresa? É possível recorrer ao sindicato ou à 

unidade do Sest Senat mais próxima para capacitar seus novos motoristas, caso o educador capacitado pelo fornecedor esteja 

impossibilitado ou saia da empresa. Ou contratar o fabricante para formar novos agentes autorizados de sua empresa. 

 

Como proceder em caso de novos modelos de elevadores? Ao instalar um novo modelo, o fabricante deve aplicar o 

treinamento, certificando seus educadores a serem agentes autorizados para capacitação.  

 

Como serão feitos o controle e a comunicação ao Detro sobre os treinandos? O responsável por capacitar os motoristas 

(sejam Sest Senat, sindicato ou empresa) deverá registrar na PGA os dados de cada turma, aluno e educador na certificação 

dos motoristas. O Detro/RJ terá acesso às informações de todo o Estado por meio deste sistema: pga.uct-fetranspor.com.br.  

 

CRONOGRAMAS 

 

Prazos do Detro 

● Outubro/2018 a janeiro/2019 - 25% = 3.500 condutores certificados 

● Outubro/2018 a abril/2019 - 50% = 7.000 condutores certificados 

● Outubro/2018 a agosto/2019 - 75% = 10.500 condutores certificados 

● Outubro/2018 a outubro/2019 - 100% = 14.000 condutores certificados 

 

Data de entrega dos relatórios trimestrais 

 

● 10/01/2019 - referentes aos treinamentos de outubro, novembro e dezembro de 2018; 

● 10/04/2019 - referentes aos treinamentos de janeiro, fevereiro e março de 2019; 

● 10/07/2019 - referentes aos treinamentos de abril, maio e junho de 2019; 

● 10/10/2019 - referentes aos treinamentos de julho, agosto e setembro de 2019. 

 

Prazo final para fixação do aviso nos ônibus 

 

● 1/09/2019 


