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Relatório de Administração 2018

A São Paulo Transporte S/A – SPTrans, empresa vinculada à 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, criada 
em 8 de março de 1995, sucessora da Companhia Municipal de 
Transportes Coletivos - CMTC, é responsável pelo planejamento, 
gerenciamento e fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo 
Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, a seguir 
denominado Sistema de Transporte. 

A Diretoria da SPTrans, atendendo às determinações legais e 
estatutárias, submete à apreciação e aprovação da Assembleia 
Geral este Relatório, contendo as principais atividades 
desenvolvidas durante 2018, acompanhado das Demonstrações 
Contábeis. 

INTRODUÇÃO
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SUPORTE TÉCNICO À SMT, INCLUINDO 
AS ATIVIDADES CONJUNTAS COM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES 
PÚBLICAS E PRIVADAS
A SPTrans atua rotineiramente em temas ligados à mobilidade 
e transporte público, com interfaces junto a entidades ligadas 
ao trânsito, habitação, projetos e obras, planejamento 
urbano, entre outros, com vistas a uma atuação conjunta na 
coordenação de planos e projetos envolvendo o transporte 
público. 

Durante 2018, foram tratados diversos assuntos junto a órgãos, 
conselhos, grupos e comitês entre outros, a seguir destacados: 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 
URBANOS DE SÃO PAULO – EMTU
Prosseguiram as discussões com a EMTU sobre o projeto do 
Corredor Perimetral Leste, em desenvolvimento por essa 
empresa. No período, a SPTrans também aperfeiçoou uma 
proposta de reorganização das linhas intermunicipais que 
atendem à Cidade de São Paulo, incluindo a transferência de 
pontos finais, em São Paulo,  de linhas provenientes de Embu e 
Itapecerica da Serra para um novo local de conexão na região do 
Valo Velho. Tratou-se, ainda, com a EMTU de questões relativas 
à acomodação de linhas de ônibus no Terminal Morumbi, da 
Linha 4 Amarela do Metrô.

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 
METROPOLITANOS - CPTM 
Em atuação rotineira junto à CPTM, na discussão de projetos 
de novas estações ou de ampliações e reformas em estações 

existentes, no sentido de melhorar a integração do trem com os 
ônibus municipais, abrangendo itens como a criação de baias 
de parada ou terminais de ônibus, adequação do viário para a 
circulação dos ônibus e integração física entre as instalações. 
No período, a SPTrans participou de palestra e visita técnica 
às obras da Linha 13 Jade. A SPTrans, também, elaborou e 
encaminhou à CPTM, material contendo informações sobre 
embarques e desembarques, linhas de ônibus e pontos de 
parada no Terminal Barra Funda. 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 
– METRÔ
Em atuação rotineira junto ao Metrô, na discussão de projetos 
de novas linhas, de novas estações ou de ampliações e reformas 
em estações existentes, no sentido de melhorar a integração 
dos trens de metrô com os ônibus municipais, em 2018, foram 
realizados:

• Estudos referentes à implantação da Estação Moema, 
da Linha 5 Lilás, com destaque para a reconfiguração da 
Parada Moema, do Corredor Ibirapuera.

• Vistorias e discussões técnicas com Metrô e EMTU sobre 
a extensão da Linha 4 Amarela do Metrô até Vila Sônia e 
sobre os Terminais Vila Sônia e Morumbi.

• Encaminhamento de assuntos, em conjunto com o Metrô e 
SPObras, referentes à integração da futura Estação Jardim 
Ângela da Linha 5 Lilás do Metrô com o Novo Terminal 
Jardim Ângela.

• Visitas técnicas às obras do Terminal 3 junto à Estação 
Tucuruvi da Linha 1 Azul. Prosseguiram em 2018 as 
discussões entre a SPTrans e o Metrô visando à resolução 
de pendências verificadas na obra e na documentação do 
Terminal Vila Prudente.

PLANEJAMENTO DO
SISTEMA DE TRANSPORTE
Com base nas diretrizes e políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT nas necessidades sociais ou 
econômicas da população da Cidade de São Paulo, a SPTrans  desenvolveu e atuou em trabalhos técnicos de planejamento de transporte, 
descritos a seguir:
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COMITÊ DIRETOR DE TRANSPORTE INTEGRADO – 
CDTI
O CDTI é o fórum de discussão e decisão que reúne os 
Secretários da STM e da SMT, e representantes das empresas 
vinculadas às Secretarias. A SPTrans é uma das participantes e 
em 2018 apresentou no CDTI resultados de estudo dos impactos 
das implantações das linhas de Metrô 4 Amarela, 5 Lilás e 15 
Prata nos carregamentos das linhas municipais de ônibus e do 
sistema metroferroviário. 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO – CDRMSP
O CDRMSP é composto pelo Prefeito de cada Município 
integrante da região ou por pessoa por ele designada, e por 
representantes do Estado ou seus respectivos suplentes. É 
integrado, ainda, por dois representantes do Poder Legislativo 
Estadual. Ao longo de 2018, a SPTrans participou de reuniões 
técnicas relativas a assuntos de transporte e sistema viário 
regional, no âmbito da Câmara Temática de Mobilidade do 
CDRMSP.

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO – CMTT
O CMTT é coordenado pelo Secretário Municipal de Mobilidade 
e Transportes. Em 2018, a SPTrans compilou informações 
referentes ao Sistema de Transporte para subsidiar assuntos 
tratados no CMTT, ligados ao Plano de Mobilidade - PlanMob e 
ao Plano Diretor Estratégico - PDE, com destaque para a Câmara 
Temática de Mobilidade Ativa e ao Edital de Licitação do Sistema 
de Transporte. 

COMITÊ INTERSECRETARIAL DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PDE 
Representação da SMT no Comitê e construção de indicadores 
de mobilidade como parte do processo de monitoramento do 
Plano Diretor Estratégico - PDE, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL.

PROJETO DE COOPERAÇÃO DO BANCO MUNDIAL 
(BIRD) E FUNDO DE PROSPERIDADE DO REINO 
UNIDO
A SPTrans e a CET participaram com a SMT nesse grupo de 
trabalho que inclui, ainda, a São Paulo de Parcerias - SPParcerias, 
empresa vinculada à Secretaria Municipal de Desestatização e 
Parcerias – SMDP, e representantes do Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial). O 
objetivo foi elaborar termos de referência para um estudo de 
novas tecnologias semafóricas, tendo como piloto o corredor 
Nove de Julho (trecho Terminal Bandeira/Av. São Gabriel) e 
para o desenvolvimento de um novo modelo de gestão do COP 
(Centro Operacional) da SPTrans.

GRUPO TÉCNICO INTERSECRETARIAL DO SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO 
A SPTrans participou desse grupo de estudo, organizado pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, 
com o objetivo de unificar as bases de dados do Mapa Digital 
da Cidade - MDC,  GeoSampa e demais bases disponíveis 
nas Secretarias da PMSP, assim como fornecer regularmente 
atualizações das bases do GeoSampa sob responsabilidade da 
SPTrans.

GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE 
MAPA DO RUÍDO URBANO DA CIDADE DE SÃO 
PAULO
A SPTrans participou na etapa inicial dos trabalhos desse grupo 
técnico coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento - SMUL encarregado de elaborar um Mapa do 
Ruído Urbano da Cidade de São Paulo, em atendimento à Lei 
Municipal nº 16.499, de 2016. 

PLANOS DE TRANSPORTE EM ÁREAS DE 
OPERAÇÃO URBANA
Durante o período, a SPTrans participou de discussões com 
a São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo, empresa vinculada à 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, 
e com a CET, visando definir critérios e diretrizes para a 
elaboração de planos de transporte em áreas de Operação 
Urbana.

Tais diretrizes e critérios foram utilizados nos trabalhos relativos 
aos Projetos de Intervenção Urbana Arco Jurubatuba, Arco 
Pinheiros, Setor Central e Anhembi. Além desses projetos, a 
SPTrans também forneceu suporte técnico à SPUrbanismo na 
elaboração de projetos de intervenção na Área Central (Projeto 
Centro Aberto) e em diversos subcentros da cidade.

Houve, também, a participação da SPTrans em audiências 
públicas, com destaque para a discussão referente à proposta 
de implantação do Arco Jurubatuba.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
INTEGRADO – PDUI
O PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado é um 
instrumento legal de planejamento que estabelece diretrizes, 
projetos e ações para orientar o desenvolvimento na Região 
Metropolitana. A  SPTrans representou a SMT na Comissão 
Técnica do Grupo Executivo e no Grupo de Trabalho de 
Mobilidade do PDUI. 

CÂMARA TEMÁTICA DE BICICLETA E PROJETO BIKE 
SP
A SPTrans participou da discussão em assuntos técnicos 
da Câmara Temática tratando de questões da política de 
mobilidade, desse tipo de transporte, e, também, na elaboração 
do projeto Bike SP destinado a regulamentar o incentivo ao 
uso da bicicleta como meio de transporte, em complemento ao 
transporte motorizado, utilizando o recurso de concessão de 
créditos de mobilidade.

PLANO DE SEGURANÇA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE 
SP
Participação da SPTrans na elaboração do Plano de Segurança 
Viária do Município pela SMT, em conjunto a CET e outras 
Secretarias e Empresas Municipais, além de entidades externas.

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 
AROUCHE
Análise da proposta pela SPTrans sob o aspecto da circulação 
dos ônibus e encaminhamento de tratativas com a CET e com a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB.

PROJETO CENTRO NOVO
O projeto tem por objetivo orientar a requalificação do Centro, 
a partir de intervenções urbanísticas, e vem sendo detalhado 
em parceria com diversas áreas da PMSP, entre as quais a SMT 
com participação da CET e SPTrans.  O projeto inclui proposta 
de novas linhas circulares, conectando pontos de interesse 
na região central e prevê um piloto que inclui a implantação 
inicial da primeira linha circular, continuando em discussão seu 
traçado, a estimativa de demanda e a tecnologia veicular a ser 
adotada.

PROJETO DISTRITO BOÊMIO
A SPTrans prestou suporte técnico nesse projeto de intervenção 
na Área Central da Cidade, tendo sido encaminhadas 
informações sobre as linhas noturnas que atendem à Região 
Central.

PROJETO REDENÇÃO/LUZ
Suporte técnico pela SPTrans com informações e análise técnica 
de transporte a esse projeto de intervenção urbana, localizado 
na Área Central da Cidade e desenvolvido sob coordenação da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL e da 
Secretaria Municipal da Habitação - SEHAB.

ASSISTÊNCIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS RESPONSÁVEIS 
POR PROJETOS DE HABITAÇÃO
O Grupo de Análise e Acompanhamento de Empreendimentos 
- GAAE, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação - 
SEHAB, é responsável pela emissão de relatórios de diagnóstico 
da demanda por equipamentos e serviços públicos e urbanos 
para empreendimentos de Habitação de Interesse Social – HIS. 

A SPTrans representa a SMT no GAAE tendo elaborado diversos 
relatórios enfocando o Sistema de Mobilidade de São Paulo e as 
especificidades relativas a conjuntos habitacionais selecionados 
para análise. Durante 2018, foram elaborados estudos e 
avaliações referentes aos conjuntos Bauru, Lajeado, Osório e 
Espanha/Pedreira.

SUPORTE TÉCNICO A ATIVIDADES DE PESQUISA 
REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Orientação e suporte técnico da SPTrans a atividades de 
pesquisa realizadas por instituições públicas e privadas de 
ensino superior e técnico profissionalizante tais como USP 
(FAUUSP e Politécnica), Mackenzie, Fatec, ETEC etc.

GRUPO MULTIDISCIPLINAR PARA QUESTÕES 
RELATIVAS À COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO
Elaboração do detalhamento de tópicos acerca da nova 
numeração das linhas, da estruturação dos elementos de 
comunicação e informação ao usuário e da nomenclatura de 
paradas de ônibus, tendo inclusive sido proposto um método 
para automatizar o processo de denominação das paradas de 
ônibus, com base em sua geolocalização e na toponímia da 
transversal mais próxima.
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
PARA SUBSIDIO À OBTENÇÃO DE 
RECURSOS/ FINANCIAMENTO
Durante 2018, foi dada continuidade à participação da SPTrans 
nas tratativas para obtenção de financiamento para a construção 
do Corredor Aricanduva e infraestruturas associadas, atuando 
em conjunto com outras entidades municipais na elaboração 
e acompanhamento da tramitação de uma Carta-Consulta ao 
Governo Federal - Ministério do Planejamento.  

A atividade da SPTrans incluiu a redação de tópicos da Carta 
Consulta e a organização da documentação correlata. No 
período foi desenvolvido pela SPTrans um projeto operacional 
para as linhas do Corredor Aricanduva e do Terminal São 
Mateus.

CRITÉRIOS, PADRÕES, PROPOSTAS E 
PROJETOS VISANDO ESTABELECER 
E MANTER A PRIORIDADE DO 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO
Matrizes de sobe e desce de passageiros das linhas atuais 
foram rotineiramente utilizadas como material de apoio ao 
desenvolvimento de projetos operacionais de novos corredores 
de ônibus e na revisão operacional de conjuntos de linhas 
localizados em áreas de influência de novos trechos de metrô/
trem.  

ANÁLISE E OBTENÇÃO DE DADOS COM A 
UTILIZAÇÃO DO SABE - SISTEMA DE ANÁLISE DA 
BILHETAGEM ELETRÔNICA
Foram obtidos dados de viagens dos usuários do Bilhete Único, 
promovendo uma leitura macro com relação a embarques, 
desembarques, origens, destinos e transferências nos sistemas 
de ônibus e de trilhos de São Paulo. 

Além da geração de produtos e análises de demanda, foram 
gerados dados de embarque e desembarque por terminal e 
por trecho viário, fatores de renovação, matrizes de sobe e 
desce de passageiros com senha, embarques e desembarques 
de passageiros em pontos específicos, levantamento de 
informações relativas à quantidade de pessoas com deficiência 
que utilizam veículos adaptados entre outros.

Foram construídos mapas mostrando os volumes de passageiros 
transportados por trechos viários entre pontos de parada de 
ônibus, bem como os respectivos níveis de serviço estimados.

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE 
LINHAS E ESTAÇÕES DO METRÔ NA REDE DE 
ÔNIBUS MUNICIPAIS
Estudo operacional de reorganização das linhas municipais de 
ônibus situadas na área de influência das linhas 4 Amarela, 5 
Lilás e 15 Prata do Metrô, considerando possibilidades como 
cancelamento, seccionamento, alterações de itinerário, bem 
como criação de novas linhas. Esse estudo foi subsidiado por 
atividades de modelagem e simulação, bem como por matrizes 
de embarque e desembarque nas linhas atuais, obtidas de 
processamentos do SABe.

LEVANTAMENTO DE EMBARQUES E 
DESEMBARQUES DE PASSAGEIROS NOS 
CORREDORES
Identificação de todas as paradas dos corredores exclusivos de 
ônibus existentes na Cidade e compilação de informações sobre 
suas características e sobre as linhas atendidas em cada um.

PROJETO OPERACIONAL E SUBSÍDIOS AO PROJETO 
DO CORREDOR RADIAL LESTE
Subsídios para a Secretaria Municipal de Desestatização e 
Parcerias - SMDP em atividades relativas à Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI, envolvendo a implantação 
do futuro Corredor de Ônibus Radial Leste. Revisão dos 
projetos dos trechos 1 e 2 do corredor em conjunto com CET e 
SPObras. Revisão do projeto básico do Trecho 3, com destaque 
para análises e sugestões referentes ao posicionamento 
previsto para as estações. Elaboração de projeto operacional 
de linhas de ônibus para a situação futura, com o corredor 
em funcionamento, levando em conta a integração com os 
futuros corredores Aricanduva e Itaquera e com a Linha 
15 do Metrô. Esse estudo foi subsidiado por atividades de 
modelagem e simulação, bem como por matrizes de embarque 
e desembarque nas linhas atuais, obtidas de processamentos do 
SABe.

PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS E 
ECONÔMICOS PARA O TRANSPORTE 
COLETIVO
Durante 2018, a SPTrans desenvolveu estudos e levantamentos 
técnicos e participou com a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,  por intermédio de sua 
empresa vinculada São Paulo Obras - SPObras, na elaboração 
de projetos de terminais e corredores, fornecendo diretrizes e 
informações, inclusive de demanda, para desenvolvimento dos 
projetos. Também foram desenvolvidos internamente, projetos 
operacionais de corredores e terminais, conforme determinam o 
PlanMob e o PDE.

PROJETO DO CORREDOR SANTO AMARO – NOVE 
DE JULHO – CENTRO
Análise do projeto executivo de geometria e tratativas com a 
CET visando a requalificação do trecho entre a Av. Juscelino 
Kubitscheck e a Av. dos Bandeirantes, incluindo ciclovia.

PROJETO DO CORREDOR CAPELINHA - CAMPO 
LIMPO - VILA SÔNIA
Análise do projeto funcional do Corredor e apresentação 
de sugestões à SPObras e CET como contribuições para o 
aperfeiçoamento da proposta.

PROJETO DE LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA - LAPA
Análise dos projetos básicos de geometria desenvolvidos 
pela SPObras para uma nova ligação viária entre Pirituba e 
a Lapa, tendo em vista as diretrizes de projeto previamente 
desenvolvidas em conjunto pela SPTrans, CET e a própria 
SPObras.
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LINHAS EXECUTIVAS
Utilização de informações de viagens individuais e de viagens 
em ônibus fretados obtidas por meio de tabulação da OD 2007, 
visando elaborar proposta de um conjunto de linhas executivas.

PROJETOS DE TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA
Participação em discussões técnicas com SPObras,  CET e 
projetistas, envolvendo questões relativas aos  acessos do 
Novo Terminal Itaquera. Estudo operacional de linhas para 
operação no Terminal Vila Prudente, tendo em vista sua entrada 
em operação. Foram desenvolvidos projetos operacionais 
preliminares e dimensionamentos do Novo Terminal Jardim 
Ângela.

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE PARA PMI(S) DOS 
TERMINAIS URBANOS
Elaboração de material técnico para subsidiar a Secretaria 
Municipal de Descentralização e Parcerias – SMDP, por 
intermédio de sua empresa vinculada São Paulo Parcerias 
- SPParcerias,  nas tratativas relativas a Propostas de 
Manifestação de Interesse – PMI, referentes aos Terminais 
Transferência Princesa Isabel, Campo Limpo e Capelinha, 
visando a possibilidade de sua transferência à gestão privada.  
No período, a SPTrans apresentou informações gerais, projeções 
de demanda, projetos operacionais e outros, relativos àqueles 
terminais, para possível utilização na confecção de cadernos de 
encargos associados a cada projeto.

ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS 
ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE ÔNIBUS DO SISTEMA 
DE TRANSPORTE
Foram feitas simulações e formulações dos dados de demanda 
e de custos do Sistema de Transporte para a quantificação dos 
benefícios proporcionados pela existência, gestão e operação da 
rede de ônibus da SPTrans no âmbito da RMSP. 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS PARA PESQUISA DE 
TRANSFERÊNCIAS
Feita compilação de informações operacionais subsidiando a 
Área de Pesquisas da SPTrans, na preparação e avaliação de 
questionários de pesquisa realizada nos pontos de parada 
com maior número de transferências de usuários entre linhas, 
com o objetivo de avaliar o impacto do número e tipo de 
transferências no ponto de vista do usuário. Foram identificados 
e mapeados os pontos de parada da Cidade com maior número 
de transferências. 

TABULAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE PESQUISAS 
DE ORIGEM E DESTINO DE VIAGENS NA RMSP 
Atividade de análise e tabulação de dados da Pesquisa de 
Origem e Destino como suporte a projetos em desenvolvimento 
pela SPTrans.

MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
E ECONÔMICO, PROJEÇÕES DE 
DEMANDA E ATUALIZAÇÕES DE BASES 
DE DADOS
Para representar o sistema viário de suporte ao transporte 
coletivo da cidade e de arquivos digitais representando as 
linhas de transporte coletivo que operam na cidade, inclusive 
metropolitanas, foram desenvolvidos modelos matemáticos de 
simulação de redes de transporte. 

Foram realizados levantamentos e projeções de dados 
socioeconômicos necessários à simulação de situações atuais 
e futuras do sistema de transporte público. O processamento 
desses dados permite criar cenários com o objetivo de simular 
e comparar situações em apoio à atividade de previsão de 
demanda e de análise de alternativas de investimento no 
Sistema de Transporte em situações de médio e longo prazos. 

DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE SIMULAÇÃO 
DE TRANSPORTE COLETIVO 
Atividade contínua de desenvolvimento, aperfeiçoamento e 
calibração de modelos de demanda e oferta de transporte, em 
colaboração com outras entidades da Região Metropolitana 
de São Paulo - Metrô, CPTM, EMTU e CET, que utilizam a 
modelagem matemática como ferramenta de planejamento de 
transportes.

MANUTENÇÃO DE BASES DE DADOS 
GEORREFERENCIADAS
A manutenção e atualização contínua das bases de dados 
georreferenciadas para apoio às atividades de modelagem 
e simulação do transporte público é uma atividade rotineira 
e necessária para assegurar sua constante validade e 
aplicabilidade, sendo desenvolvida em conjunto com a CET, 
CPTM, EMTU e Metrô.

ANÁLISE E PROJEÇÕES DE VARIÁVEIS 
SOCIOECONÔMICAS
A SPTrans desenvolve atividades de análise de informações e de 
projeções de variáveis socioeconômicas da RMSP. O horizonte 
abrangido por essas atividades, em seu estágio atual, alcança o 
ano de 2050. Os produtos obtidos são usados em conjunto com 
informações e projeções oriundas de IBGE, SEADE e ONU, entre 
outras fontes, e também com os resultados das Pesquisas de 
Origem e Destino de viagens e de informações socioeconômicas, 
realizadas a cada 10 anos pelo Metrô. Esses dados são utilizados 
como entrada nos modelos de projeção de demanda para 
simulações das redes de transporte da região metropolitana.

ATUALIZAÇÃO DA REDE DE SIMULAÇÃO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO
A atualização de rede de simulação de transporte público, 
envolvendo a codificação de novas linhas de ônibus, metrô e 
trem, e a realização de adequações na codificação de entidades 
já representadas na rede, é uma atividade contínua dentro 
do processo de desenvolvimento dos modelos de demanda. 
Além das informações citadas no item anterior, tem como 
base, ainda, aquelas obtidas de novos planos de transporte 
ou de ajustes nos planos em vigor, como o Plano Integrado de 
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Transportes Urbanos – PITU 2025, da Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos – STM.

SIMULAÇÕES REFERENTES À INFLUÊNCIA DA 
IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS 4, 5 E 15 DO METRÔ 
NA REDE DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Sequência de simulações e iterações realizadas com o objetivo 
de avaliar a influência dessas linhas, em suas configurações 
futuras ou finais, no Sistema de Transporte, com estudo 
preliminar da evolução de desempenho e da demanda nos 
corredores de ônibus influenciados.

SIMULAÇÕES REFERENTES À INFLUÊNCIA DA 
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR RADIAL LESTE NA 
REDE DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Sequência de simulações e iterações realizadas, e, ainda, em 
andamento, com o objetivo de avaliar a influência e benefícios 
da presença desse novo corredor, com padrão BRT, no Sistema 
de Transporte, levando em conta a situação dos corredores de 
ônibus Itaquera e Aricanduva, que irão operar em conjunto com 
o corredor Radial Leste.

SIMULAÇÕES REFERENTES À INFLUÊNCIA DA 
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO 
PERIMETRAL LESTE NA REDE DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE
Sequência de simulações e iterações realizadas, e, ainda, em 
andamento, com o objetivo de avaliar a influência e benefícios 
da presença desse novo corredor com padrão BRT no Sistema 
de Transporte.

EVOLUÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE DA RMSP E 
SEUS IMPACTOS NA POLÍTICA TARIFÁRIA 
Colaboração com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
- STM no desenvolvimento de modelo de análise que considera 
os modos de transporte da RMSP para estudos relativos à 
política tarifária, incluindo participação em reuniões técnicas 
e fornecimento de dados e informações sobre o Sistema de 
Transporte. 

VISTORIAS, INSPEÇÕES DE CAMPO E 
VISITAS TÉCNICAS A ENTIDADES DE 
INTERESSE, EVENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS, DELEGAÇÕES TÉCNICAS 
DE OUTRAS ENTIDADES, EMPRESAS, 
CIDADES OU PAÍSES
A realização de vistorias e inspeções de campo é 
absolutamente indispensável para fundamentar a concepção 
e o desenvolvimento de novas propostas operacionais, de 
novos elementos da infraestrutura de transporte e para o 
acompanhamento de implantações físicas ou operacionais de 
soluções de infraestrutura de transporte.

Visitas a outras instituições, representação em congressos 
e outros eventos de caráter local, nacional ou internacional, 
e designação de profissionais da SPTrans  coordenando 
ou participando de reuniões, palestras, cursos, oficinas e 
seminários informativos ou de atualização profissional têm sido 

atividades constantes. Tais participações são fundamentais 
para manter atualizados o conhecimento e a capacidade técnica 
dos profissionais, e também como forma de divulgação das 
atividades e dos resultados de trabalhos da SPTrans ou da SMT. 

De modo semelhante, o permanente contato com delegações 
técnicas e autoridades encarregadas do transporte ou do 
desenvolvimento urbano de outras cidades e de outros 
estados ou países, é atividade de interesse mútuo, uma vez 
que possibilita o intercâmbio de informações, opiniões e 
experiências, de modo a contribuir para aperfeiçoamentos e 
avanços de parte a parte, além de propiciar oportunidades de 
ações conjuntas ou coordenadas, relativas a assuntos específicos 
de interesse comum. 

Durante 2018, mereceram destaque os eventos descritos a 
seguir:

• Seminário de Mobilidade Urbana - Participação no 
segundo Seminário de Mobilidade Urbana promovido pelo 
jornal “Folha de São Paulo”.

• Congresso de Mobilidade Urbana - Participação no 
congresso “Passado, Presente e Futuro - Os cinco anos 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU", 
organizado pela OAB-SP.

• Conselho Municipal do Idoso - Apresentação sobre 
Transporte Urbano para Conselho Municipal do Idoso, na 
Câmara Municipal de São Paulo.

• Ciclo de Palestras “Mobilidade e Cidades Inteligentes” - 
Participação no Ciclo de Palestras sobre o tema “Mobilidade 
e Cidades Inteligentes”, promovido pelo Instituto do 
Legislativo Paulista - ILP em parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.  O 
evento debateu os desafios e impactos da aplicação de 
sistemas inteligentes nos transportes públicos, a fim de 
proporcionar mais agilidade e integração à movimentação 
nas cidades e melhorias no dia-a-dia dos cidadãos.

• Oficina de Intercâmbio de Experiências em Sistemas 
de BRT e Ônibus - Elaboração de material e apresentação 
da Rede de Ônibus da Madrugada e Operação Controlada 
em evento promovido pelo ITDP, na Cidade do México. 
O trabalho inscrito pela SPTrans, “Rede Noturna de 
Transporte Público: Planejamento e Controle” foi um dos 
12 selecionados para apresentação no evento. Participação 
de representantes da SPTrans como palestrantes e 
debatedores. 

• Programa TUMI 2019 - Dando continuidade às atividades 
iniciadas na “Oficina de Intercâmbio” na Cidade do México, 
o trabalho apresentado pela SPTrans foi escolhido como 
o melhor do evento, tendo sido indicado para fazer parte 
do desafio TUMI 2019. Foi formulado um projeto de 
continuidade de melhoria da Operação Controlada na 
Rede de Ônibus da Madrugada de São Paulo, o qual foi 
encaminhado ao Desafio Global de Mobilidade Urbana, 
dentro do programa TUMI (Transformative Urban Mobility 
Initiative – Iniciativa Transformadora da Mobilidade Global), 
promovido pelo Ministério para Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (BMZ) da República Federal da Alemanha. 
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DADOS E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE
Com objetivo de melhorar os serviços e o desempenho do Sistema de Transporte, 
mensalmente são gerados, analisados e divulgados indicadores e informações relativas 
ao desempenho e a qualidade de forma a prover subsídios ao processo de tomada 
de decisão e apoiar ações de correção e melhoria dos processos de planejamento, 
especificação e fornecimento das viagens aos usuários, bem como atender demandas 
legais, contratuais e da população da cidade.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Informações e indicadores gerados e consolidados em relatórios e informativos 
técnicos mensais e periódicos, que são disponibilizados às Áreas Técnicas da Empresa, 
Concessionárias do Subsistema Estrutural e Empresas do Subsistema Local, empresas e 
órgãos da Administração Pública e aos usuários do Sistema de Transporte por meio dos 
sites da SPTrans e da PMSP e do atendimento a demandas específicas. 

Os resultados são apurados por área de operação, por Subsistemas – Estrutural e Local, 
por tipo de dia – útil, sábado e domingo, por sentido de operação – bairro/centro e 
centro/bairro e por faixa horária do dia. 

São elaborados comparativos, históricos de evolução dos resultados e analisadas 
variações de comportamento dos indicadores. Nos quadros a seguir, são apresentados 
os principais resultados de 2018.

Transporte em 
Números

IQT

Informativo 
Mensal
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ÍNDICE DE QUALIDADE DO TRANSPORTE – IQT
 O objetivo do indicador é promover a melhoria contínua dos serviços prestados, estabelecendo um ranking do desempenho das 
Empresas Operadoras, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores, empreenderem esforços para atingir o nível das 
demais, elevando, assim, a qualidade do Sistema de Transporte.

O Índice de Qualidade do Transporte - IQT é processado mensalmente e avaliado em ciclos semestrais. Durante 2018, foram realizados 
dois ciclos de avaliação e, em ambos, os resultados do Sistema de Transporte foram classificados como “Regular”. 

No Ranking de Desempenho do Sistema de Transporte, no primeiro período de avaliação, ciclo de janeiro a junho de 2018, as Empresas 
Operadoras com as melhores classificações foram a Gatusa (1ª), Campo Belo (2ª) e Gato Preto na área 1 (3ª).

Já, no segundo período de avaliação, correspondente ao ciclo de julho a dezembro, a Gatusa, Campo Belo e a Gato Preto na área 1 
mantiveram as posições do ciclo anterior.
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PERFORMANCE OPERACIONAL DAS LINHAS
Instrumento completar de análise que permite realizar verificações detalhadas dos resultados da operação, da evolução na oferta de 
serviços, da demanda de passageiros e dos principais indicadores operacionais, para subsidiar ações de melhoria contínua nos serviços 
das linhas.

O objetivo é atuar no desempenho do Sistema de Transporte e subsidiar ações baseadas em informações para promover controles e 
corrigir aspectos do funcionamento dos serviços, melhorando sua oferta e qualidade.

Subsidia ações para o tratamento de desconformidades e introduz alertas que remetem a necessidade de manter, planejar, 
reprogramar ou fiscalizar os serviços das linhas. Em 2018, o “Ranking das Linhas” que informa, mensalmente, a classificação dos 
serviços, dos melhores resultados para os piores resultados passou a ser utilizado como indicador associado ao Plano de Metas da 
SPTrans.

Em dezembro de 2018, de acordo com o Ranking das Linhas, nos dias úteis, apenas três das Empresas que operam no Sistema de 
Transporte apresentaram resultados negativos, ocupando as últimas posições no ranking.
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APURAÇÃO DA VELOCIDADE COMERCIAL MÉDIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE
A velocidade média dos veículos do Sistema de Transporte, em todos os Corredores e nas Faixas Exclusivas de Ônibus, é apurada e 
divulgada mensalmente, por meio de relatórios informativos.

Em 2018, apesar de uma variação negativa quando comparado com 2017, as velocidades se mantiveram entre moderada e rápida, não 
registrando resultados classificados como lentos.
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INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL
Em atendimento ao Decreto nº 53.916/2013, foi realizada a apuração e encaminhados os resultados solicitados do primeiro semestre 
de 2018. Na média, verifica-se que a SPTrans atendeu ao Plano de Metas estabelecido junto à PMSP.

INDICADORES DE DESEMPENHO RELATIVOS À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
A Lei nº 14.173/2006, regulamentada pelo Decreto  nº 47.972/2006 estabelece, nos incisos de I a VIII do artigo 18, os indicadores de 
desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos no Município de São Paulo. Conforme define a Lei 14.990/2006, a aferição dos 
resultados é anual e a divulgação feita por meio do Site da PMSP – Portal Transparência.

Foram apurados e disponibilizados os resultados do exercício de 2018 dos oito indicadores que avaliam aspectos relativos à operação, 
manutenção e conservação da frota, limpeza de terminais e tempos de deslocamento dos usuários. Em atendimento à determinação 
do Tribunal de Contas do Município, foram associados, ainda, mais cinco indicadores tendo como fonte de coleta de dados pesquisas 
de satisfação dos usuários.
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Comparando os resultados de 2017 e 2018, verifica-se que, em sua maioria, esses foram mantidos.

INDICADORES DE QUALIDADE – QUALIÔNIBUS
Em parceria com a WRI Brasil Cidades Sustentáveis, organização que auxilia governos na implementação de projetos e políticas 
públicas, dentre outras, na área de mobilidade, em 2018 foi dada continuidade aos trabalhos relativos à participação da SPTrans no 
“Grupo de Benchmarking QualiÔnibus”, que visa à troca de experiência e de boas práticas entre os provedores do transporte coletivo 
(operadores, gestores e reguladores) para promover a melhoria da qualidade para o cliente do transporte. 

Sob coordenação da WRI, juntamente com as cidades participantes, a SPTrans participou de reuniões mensais on-line nas quais foram 
apresentados e discutidos temas considerados relevantes para a melhoria dos sistemas de transporte coletivo, destacando-se:

• Avaliação dos serviços: foram demonstradas as principais ferramentas de avaliação da qualidade dos serviços prestados utilizadas 
pelas cidades participantes, onde a SPTrans apresentou os critérios para a avaliação da qualidade dos serviços e satisfação dos 
usuários, de acordo com os contratos vigentes e o previsto no edital de licitação, que naquele momento, estava em fase de 
consulta pública;

• Redução do custo do transporte mantendo a qualidade dos serviços;

• Apresentação de aplicativos voltados para a mobilidade urbana e 
transporte coletivo;

• Apresentação de boas práticas para aumentar a disponibilidade, 
confiabilidade e conforto nos ônibus e dos terminais de 
atendimento;

• Motivos e impacto da queda de demanda e oportunidades para 
atrair novos usuários, onde a SPTrans apresentou o case das linhas 
da madrugada, expondo o planejamento da rede e o sistema de 
controle, que resultaram em aumento de demanda para o período;

• Característica da nova mobilidade, como compartilhamento de 
serviços de automóveis, bicicletas e serviços sob demanda, além da 
inovação nos veículos e interface com os usuários;

• Apresentação de material desenvolvido pela WRI denominado "Dia 
UM de operação", com base em experiência de outras cidades 
(internacionais e nacionais), que expõe as etapas que devem ser 
seguidas para mudanças ou implementações operacionais no 
Sistema de Transporte, abrangendo desde a comunicação com os 
usuários ao monitoramento dos serviços;

• Medidas adotadas para operação na hora pico, com sistema 
racionalizado e monitoramento via sistema da frota.

A SPTrans também participou da reunião presencial que ocorreu em Recife, em maio/2018, onde apresentou as principais 
características e o perfil dos usuários do Sistema de Transporte, aspectos do Serviço Atende+ com resultado da pesquisa que 
demonstrou que 99,3% dos usuários aprovaram o Serviço e a Rede da Madrugada, que obteve aprovação de 81% dos passageiros 
pesquisados.
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APLICATIVO DATABUS 
Com objetivo de reunir e unificar todos os dados e informações significativos utilizados pelo 
corpo gerencial da Empresa, de uma forma simplificada, para acesso rápido e preciso, por 
iniciativa e coordenação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura, foi criado e desenvolvido 
internamente o  Aplicativo Databus.

Foi organizado por assuntos e subdividido em itens específicos, com níveis variáveis de 
detalhamento das informações. Além dos resultados de indicadores estratégicos e gerenciais, 
contempla o Glossário com as definições das principais informações constantes no aplicativo e o 
resumo de Dados Notáveis do Sistema de Transporte.

Em 2018, os dados foram atualizados seguindo um rígido cronograma, com periodicidades diária 
ou mensal.



Contrato Objeto Contratado

2017/0504-01-00
Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de alimentação elétrica em corrente 

contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo.
Consórcio Via Aérea
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INFRAESTRUTURA DO
SISTEMA DE TRANSPORTE
Em 2018, a SPTrans, responsável por implantar, readequar e manter a infraestrutura do Sistema de Transporte, realizando projetos, reformas, 
adequações e manutenção da infraestrutura já implantada, deu continuidade às atividades, destacando-se:

ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP

Fonte: Superintendência de Infraestrutura

Contrato Objeto Contratado

2016/0142-01-00

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, 

reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico 

com espuma de asfalto, e demais serviços pertinentes na Estrada Itaquera - Guaianases.

Fremix Pavimentação e 

Construções Ltda.

2016/0262-01-00

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, 

reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico 

com espuma de asfalto, e demais serviços pertinentes na Rua Dr. Luiz Ayres.

Fremix Pavimentação e 

Construções Ltda.

ELABORAÇÃO DE TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD

Fonte: Superintendência de Infraestrutura

Contrato Objeto Contratado

2013/0134-01-00

Desenvolvimento de serviços especializados de projetos e engenharia para estudos, laudos, consolidação de projeto funcional e 

desenvolvimento de projeto básico, estudos e licenciamento ambientais e tecnologia da informação para Terminais e Sistemas 

Viários para a região sul 2.

Consórcio BRT Norte-

Sul

2013/0608-01-00 Serviços de melhorias operacionais no corredor Nove de Julho, entre as avenidas São Gabriel e Cidade Jardim.
Fremix Pavimentação e 

Construções Ltda.

2013/0372-01-00
Prestação de serviços de manutenção do pavimento dos corredores segregados, viários estratégicos e demais vias do sistema de 

transporte coletivo público da cidade de São Paulo.
Consórcio Correpav

2010/1038-01-00

Serviços especializados de projetos e engenharia para desenvolvimento de estudos, laudos, projetos funcional, básico e executivo, 

estudos e licenciamento ambientais e tecnologia da informação (Terminal Rodoviário Satélite Vila Sônia e reconfiguração do sistema 

viário principal e acessos).

Consórcio Vila Sônia

2016/0142-01-00

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, 

reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico 

com espuma de asfalto, e demais serviços pertinentes na Estrada Itaquera - Guaianases.

Fremix Pavimentação e 

Construções Ltda.

2016/0262-01-00

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, 

reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou dos serviços de fresagem de pavimento asfáltico 

com espuma de asfalto, e demais serviços pertinentes na Rua Dr. Luiz Ayres.

Fremix Pavimentação e 

Construções Ltda.

EMISSÃO DE ATESTADOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AES

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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Contrato Objeto Contratado
Valor liberado 
2018 (R$)

2011/0459-02-00
Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva e modernização da infraestrutura de 

alimentação elétrica em corrente contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo. 
Consórcio Via Aérea 975.105,90

2013/0372-01-00
Prestação de serviços de manutenção do pavimento dos corredores segregados, viários estratégicos e demais 

vias do sistema de transporte coletivo.
Consórcio Correpav 39.662.571,97

2016/0314-01-00
Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de alimentação 

elétrica em corrente contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo. 
Consórcio Via Aérea 2.590.840,06

2017/0313-01-00
Desenvolvimento de estudos e projetos para revisão do caderno de padronização de arquitetura dos Terminais 

de Ônibus da São Paulo Transporte S/A - SPTrans.

Officeplan 

Planejamento e 

Gerenciamento 

Ltda.

56.963,90

2017/0504-01-00
Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de alimentação 

elétrica em corrente contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo. 
Consórcio Via Aérea 6.352.199,01

2018/0131-01-00
Elaboração de laudos técnicos - avaliação do valor de mercado de quarenta apartamentos localizados no 

Conjunto Habitacional Guarapiranga.

Engscan Engenharia 

e Comércio Ltda.
25.800,00

2018/0230-01-00
Prestação de serviços para o desenvolvimento do novo manual de comunicação visual da São Paulo Transporte 

S/A.

Estação da 

Comunicação Ltda.
7.619.001,11

Total 57.282.481,95

Fonte: Superintendência de Infraestrutura

CONTRATAÇÕES PARA INFRAESTRUTURA
Em 2018, foram liberados para pagamento 35 processos de medição, totalizando R$ 57.282.481,95. A seguir o detalhamento por 
empresa contratada.

Matérias Encaminhadas Para Aprovação Da Diretoria Executiva

01

Contratação, por dispensa de licitação, da CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços.

Objeto: Elaboração de laudos técnicos - avaliação do valor de mercado de quarenta apartamentos 

localizados no Conjunto Habitacional Guarapiranga.

02

Autorização para propositura de ação indenizatória em face das empresas Construções e Comércio 

Camargo Corrêa S.A. e Construtora OAS Ltda., executoras das obras do Conjunto Habitacional 

Guarapiranga.

03

Elaboração de aditamento para acréscimo de valor e prazo ao contrato 

nº 2017/0313-01-00 firmado com a empresa Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda. Objeto: 

Prestação de serviços para o desenvolvimento de estudo e projeto para a revisão do caderno de 

padronização de arquitetura dos Terminais de Ônibus da São Paulo Transporte S/A.

04

Revogação da Resolução da Diretoria nº 18/003, de 16/01/18, que autorizou a contratação, por dispensa 

de licitação, da CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços, para elaboração de laudos técnicos 

com a avaliação do valor de mercado de quarenta apartamentos localizados no Conjunto Habitacional 

Guarapiranga.

05

Retomada da Concorrência nº 001/2016, “Contratação de empresa ou consórcio de empresas para 

prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de alimentação 

elétrica em corrente contínua do Sistema Trólebus da Cidade de São Paulo, através de licitação na 

modalidade concorrência, do tipo menor preço”.

06

Contratação do Consórcio Via Aérea para prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e 

corretiva da infraestrutura de alimentação elétrica em corrente contínua do sistema Trólebus, em caráter 

de emergência, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias.

07
Aditamento ao contrato nº 2013/0372-01-00, firmado com o Consórcio Correpav, para alteração do 

índice de reajuste contratual.

08

Contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviços de manutenção do 

pavimento das vias do sistema de transporte coletivo público da cidade de São Paulo, através de 

Licitação, do tipo menor preço, na forma presencial, pelo modo de disputa fechado, nos termos do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.

09

Aditamento para prorrogação do contrato nº 2013/0372-01-00, firmado com o Consórcio Correpav, em 

caráter excepcional, por até doze meses. Objeto: Prestação de serviços de manutenção do pavimento 

dos corredores segregados, viários estratégicos e demais vias do sistema de transporte coletivo.

10

Suspensão do Contrato nº 2011/0459-02-00 firmado com o Consórcio Via Aérea, por prazo 

indeterminado. Objeto: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva e 

modernização da infraestrutura de alimentação elétrica em corrente contínua do sistema Trólebus.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA
Em 2018, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE
De maneira a adequar os equipamentos públicos às normas de 
acessibilidade, e conforme a Resolução CONTRAN nº 638/2016 
que, dentre outras determinações, viabiliza as despesas 
com engenharia de tráfego - nessas incluída a elaboração de 
estudos, projetos e implantação de faixas, pistas exclusivas 
ou preferenciais, corredores e terminais de ônibus -, foram 
executadas vistorias, elaborados Relatórios dos levantamentos 
realizados e Termos de Referência, além das Condições 
Gerais de Contratação, tendo em vista a licitação dos projetos 
executivos.

Os terminais e paradas foram agrupados da seguinte forma:

AGRUPAMENTO 1
Parada 14 Bis, Terminal Capelinha, Terminal Jardim Ângela, 
Terminal Santo Amaro, Terminal Guarapiranga, Terminal Grajaú 
e Terminal Varginha.

AGRUPAMENTO 2
Terminal Casa Verde, Terminal Pirituba, Terminal Vila Nova 
Cachoeirinha, Terminal Lapa, Terminal Pinheiros, Terminal 
Campo Limpo e Terminal João Dias.

AGRUPAMENTO 3
Terminal Aricanduva, Terminal Princesa Isabel, Terminal Amaral 
Gurgel, Terminal Bandeira, Terminal Pq. Dom Pedro II, Estação 
Pedro II – Expresso, Estação Ana Nery – Expresso, Estação 
Alberto Lion, Estação C.A. Ipiranga, Estação Nossa Senhora 
Aparecida e Estação Rua do Grito.

AGRUPAMENTO 4
Terminal São Miguel, Terminal Pinheiros, Terminal A.E. Carvalho, 
Terminal Carrão, Terminal Mercado, Terminal Cidade Tiradentes, 
Terminal Sapopemba e Terminal Sacomã.

CADERNO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
A comunicação visual do Sistema de Transporte está sendo 
revisada para atender aos novos padrões de necessidade e 
melhorar o processo de deslocamento do usuário.

O caderno foi elaborado com fontes, cores e formas que 
são facilmente absorvidas pelos usuários, tornando o ir e vir 
extremamente acessível e inclusivo – foi utilizada, também, a 
comunicação em braile, e instalados painéis táteis.

CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DE ARQUITETURA 
DOS TERMINAIS
A revisão do caderno seguiu orientações e diretrizes baseadas 
na avaliação dos resultados das experiências acumuladas 
pela SPTrans quanto ao tipo de materiais de acabamento, 
equipamentos e mobiliários a serem utilizados nos terminais. 
Por todo esse aspecto, o caderno torna-se um documento 
técnico que define uma padronização do projeto arquitetônico 
dos terminais, promovendo a otimização de recursos, conforto 
e a segurança do usuário e a melhor eficiência operacional do 
transporte público.

CONCESSÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS
A Prefeitura do Município de São Paulo, juntamente com 
a SP Parcerias lançou o edital de Chamamento Público do 
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a 
apresentação de estudos para a concessão de 24 Terminais 
de Ônibus. O chamamento público do PMI teve por base o 
material técnico preliminar elaborado pela Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licenciamento - SMUL e São Paulo Transporte - 
SPTrans.

TERMINAL RESERVA RAPOSO
Foi prestado apoio técnico e institucional no processo de 
desenvolvimento do novo Terminal Reserva Raposo, que será 
implantado pela iniciativa privada junto à urbanização Reserva 
Raposo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 18. A SPTrans, por sua 
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vez, forneceu dados e estudos para que o Terminal possa operar 
com linhas de pontos de interesses diversos e possibilidade 
de conexões com o sistema de alta capacidade (trilhos), além 
de acompanhar todo o desenvolvimento do projeto básico e 
executivo do Terminal.

CORREDORES E TERMINAIS – ETAPA 3 DO 
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA
O Sistema de Transporte é algo bastante complexo que precisa 
estar sempre em desenvolvimento. Para isto, a atual gestão 
deu início em 2018 ao processo de elaboração de projetos da 
denominada Etapa 3, com a elaboração de vistorias e projetos 

pré-funcionais, com o intuito de definir parâmetros para a 
contratação dos projetos de novos corredores e terminais de 
ônibus previstos para serem implantados até 2020, presentes 
nos processos de planejamento listados no PDE – Plano 
Diretor Estratégico – Lei nº 16.050/2014 e PlanMob – Plano de 
Mobilidade Urbana – Decreto nº 56.834.

A próxima etapa compreenderá o inicio do processo licitatório 
da contratação dos projetos funcionais e básicos desses 
corredores e terminais.

Fazem parte da Etapa 3 os seguintes Corredores e Terminais:

Corredores Extensões
Previsão 
Paradas

Viário Principal Características

CORREDOR 

CAETANO 

ÁLVARES

5,90 10
Av. Eng. Caetano Alvares desde o futuro Terminal 

Mandaqui até a Av. Casa Verde 

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

SUMARÉ - 

BRASIL

8,70 15

Praça Luiz Carlos Mesquita, Viaduto Antártica, Av. 

Antártica, Av. Sumaré, Av. Paulo VI, Rua Henrique 

Schaumann, Av. Brasil até a Praça Escritor Aldo 

Chioratt.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

INDIANÓPOLIS
8,70 15

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira até o Terminal 

Jabaquara, Av. Jabaquara, Av. Indianópolis, Av. 

República do Líbano, Rua Manuel de Nóbrega, 

Praça Pastor Rubens Lopes.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

GASTÃO 

VIDIGAL

10,00 17

Av. Dr. Gastão Vidigal a partir da R. Major Paladino, 

R. Fonseca Rodrigues, Av. Pedroso de Moraes até a 

confluência da Av. Brig. Faria Lima.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

FARIA LIMA
7,50 13

Av. Brig. Faria Lima desde a R. Pedroso de Moraes 

até a Av. Hélio Pelegrino, Av. Brig. Faria Lima até a 

Av. República do Líbano, Av. Brig. Faria Lima até R. 

Funchal via R. Gomes de Carvalho, Olípiadas em 

binário com R. Michel Milan com R. Elvira Ferraz.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

JUSCELINO 

KUBISTCHECK

2,80 5
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade a  partir da 

Av. Santo Amaro até a Av. República do Líbano.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

CIDADE JARDIM 

- USP

3,70 6

Av. Cidade Jardim, Av. dos Tajurás, Av. Lineu de 

Paula Machado, Av. Valdemar Ferreira, Av Afrânio 

Peixoto com R. Alvarenga.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

POLITÉCNICA - 

JAGUARÉ

7,90 13

 Av. Queiroz Filho desde a R. Cerro Corá até a Ponte 

do Jaguaré, Av. Jaguaré até Av. Corifeu de Azevendo 

Marques, Av. Escola Politécnica até a Rod. Raposo 

Tavares.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

ZAKI NARCHI 

- DUMONT 

VILLARES

4,90 8

R. Santa Eulália, Av. Zaki Narchi  Av. Luiz Dumont 

Villares, Av. Dr. Antonio Maria Laet até Estação 

Tucuruvi do Metrô

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR  

BRAZ LEME
7,00 12

R. Voluntários da Pátria, R. Darzan, Av. Braz Leme, 

Ponte da Casa Verde, Av. Dr. Abraão Ribeiro, R. 

Mário de Andrade.

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

IMPERADOR
9,60 16

A partir da Praça Frei Albino Aresi, R. Embira, 

Estrada de Mogi das Cruzes, Estrada Imperador, 

Rua Projetada, Av. José Aristodemo Pinotti até a Av. 
Marechal Tito

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

CORREDOR 

SALIM FARAH 

MALUF

7,40 12

Ponte do Tatuapé, Av. Salim Farah Maluf, Av. Profº 

Luiz Ignácio de Anhaia Mello até o Terminal Vila 

Prudente

A seção prevista é com 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 

faixa corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, 

ciclovia, cobrança pré embarcada, entre outras melhorias viárias e 

urbanísticas, consequentes desta intervenção

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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PROGRAMA DE MICROACESSIBILIDADE
A SPTrans participa do Programa de Microacessibilidade, que está em andamento junto ao novo Decreto de Calçadas que foi elaborado 
pela CPC – Comissão Permanente de Calçadas, no que se refere à análise de Pontos de Paradas e Abrigos existentes no Sistema de 
Transporte que estão instalados em calçadas inadequadas, tendo sido selecionados aqueles que dão acesso a equipamentos de saúde, 
como hospitais e postos de saúde. Esses locais serão foco de vistorias, projetos e posterior execução de revitalização.

INTERVENÇÕES PROGRAMADAS
Em 2018, destacam as seguintes intervenções:

• Corredor Radial Leste - Projeto Funcional do Corredor Radial Leste (nova configuração) Trechos 1, 2 e 3 – O Projeto Básico e 
Executivo será desenvolvido pela SPObras.

• COP – Centro de Operações - Projeto Funcional do COP – Centro de Operações – no edifício K do Complexo Santa Rita - 
contratação de Projeto Básico e Executivo.

• Terminal Santo Amaro - Obras de instalação de cinco escadas rolantes no Terminal Santo Amaro para melhoria de acessibilidade e 
conforto para os usuários.

• Parada 14 Bis - Obras de implantação de dois elevadores na Parada 14 Bis, em atendimento às  vistorias da CPA – Comissão 
Permanente de Acessibilidade.

CONTRATOS VIGENTES

Contrato Objeto Contratado

2017/0313-01-00
Desenvolvimento de estudos e projetos para revisão do caderno de padronização de arquitetura dos Terminais de ônibus da São 

Paulo Transporte S/A - SPTrans.

Officeplan 

Planejamento e 

Gerenciamento Ltda.

2018/0131-01-00
Elaboração de laudos técnicos - avaliação do valor de mercado de quarenta apartamentos localizados no Conjunto Habitacional 

Guarapiranga.

Engscan Engenharia e 

Comércio Ltda.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura

Terminais- Fases Endereço
Área 
Implantação

Área 
Construída

Plataformas (m)

Terminal Mandaqui Av. Eng.° Caetano Álvares x Rua Voluntário da Pátria x Rua Prof.° Valério Giuli 16.000,00 10.500,00 500,00

Terminal Bandeirantes
"Av. Nações Unidas x Av. dos Bandeirantes x Rua Funchal 

Baixios ponte Eng.° Ari Torres / Viaduto Rep. Da Armênia"
10.450,00 3.700,00 315,00

Terminal Jabaquara Área ao lado do atual Terminal Metro Jabaquara 11.000,00 6.200,00 410,00

Terminal Cidade Líder Área próxima ao Shop. Aricanduva 22.000,00 7.200,00 750,00
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TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL
Em 2018, foram adotadas ações voltadas para o transporte 
público sustentável, das quais se destacam:

• Apoio técnico ao Grupo de Trabalho de Concessões de 
Terminais;

• Estudos de caracterização ambiental para os Corredores e 
Terminais na Fase 3;

• Apoio técnico e institucional para o licenciamento ambiental 
e estudos expropriatórios do Terminal Raposo Tavares;

• Revisão do Manual de Infraestrutura Básica de Garagem e 
Pátios;

• Vistoria e Controle Ambiental em Garagens.

AUTORIZAÇÃO DE MANEJO ARBÓREO - TERMOS DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA
Na tabela a seguir está demonstrada a posição em 2018, das 
autorizações de manejo arbóreo - Termos de Compromisso 
Ambiental – TCA.

Ano Empreendimento TCA Publicação Processo Status

1 2004 Corredor Nove de Julho 076/2004 17/06/2004 2004-0.136.478-6

Aplicação de sanções

2 2004
Corredor Ibirapuera - Trecho 

Vereador
002/2004 07/02/2004 2003-0.218.231-0

3 2013

Corredor Nove de Julho - 

Avenida Nove de Julho entre 

as Avenidas Cidade Jardim e 

São Gabriel

015/2014 14/01/2014 2013-0.254.115-0
Em tratamento junto à SVMA - Vistoria para emissão do 

Certificado de Recebimento Definitivo realizada em 04/09/18.

4 2006
Corredor 23 de Maio - Obras 

Infraero
071/2006 12/09/2006 2006-0.211.073-0

Aguardando manifestação da SVMA.

5 2011 Terminal Capelinha 222/2011 17/08/2011 2011-0.086.904-9

6 2012 Terminal Penha 265/2012 22/11/2012 2012-0.167.901-6

7 2012 Terminal A. E. Carvalho 342/2012 15/11/2012 2012-0.163.112-9

8 2014 Rua Oscar Porto 245/2014 20/09/2014 2014-0.150.103-2

9 2014 Curva do S 327/2014 03/10/2014 2014-0.202.926-4

10 2015 Terminal Santo Amaro 109/2015 25/04/2015 2015-0.001.372-9

11 2016 Parada Artur Alvim 168/2016 30/04/2016 2015-0.311.055-5

12 2016 Rua Capitão Pucci 356/2016 01/11/2016 2016-0.200.471-0

13 2016 Terminal Carrão 423/2016 30/12/2016 2016-0.261.920-0

14 2016
Avenida Corifeu de Azevedo 

Marques
103/2016 22/02/2016 2016-0.016.760-4

Arquivamento dos processos solicitado em 2016.15 2016 Estrada de Itapecerica 099/2016 25/02/2016 2016-0.016.766-3

16 2016 Jardim Aracati 100/2016 25/02/2016 2016-0.016.750-7

17 2016 Terminal Varginha 102/2016 22/02/2016 2016-0.016.747-7

Em período de manutenção dos espécimes plantados e 

transplantados.

18 2016 Estrada do Alvarenga 106/2016 22/02/2016 2016-0.016.786-8

19 2016 Avenida Nordestina 098/2016 25/02/2016 2016-0.016.770-1

20 2016 Avenida Jaguaré 105/2016 22/02/2016 2016-0.016.746-9

21 2016 Rua Abel Tavares 107/2016 22/02/2016 2016-0.016.758-2

22 2016 Terminal Grajaú 111/2016 22/02/2016 2015-0.310.952-2

23 2016 Avenida Marechal Tito 104/2016 22/02/2016 2016-0.016.767-1

24 2017 Avenida Teotônio Vilela 090/2017 31/10/2017 2017-0.106.787-7

Manejo executado em 2018.25 2017 Avenida Imirim 128/2017 21/02/2018 2017-0.112.905-8

26 2018 Terminal Parelheiros 131/2018 12/07/2018 2018-0.050.437-0

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS
Com a finalidade de manter a Empresa regular perante os órgãos ambientais, foi feito o diagnóstico da situação das licenças ambientais 
dos empreendimentos, quanto às exigências e necessidades de prorrogação e renovação documentais. Em agosto de 2018, foi 
discutida a situação das licenças e apresentadas propostas de gestão, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.

As Licenças Ambientais Prévias, descritas no Quadro a seguir, foram prorrogadas atingindo o prazo máximo de cinco anos estabelecido 
na Resolução CONAMA nº 237/97.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura

Número Descrição Encaminhamento Protocolo Posição

LAO nº 002/DECONT-

SVMA/2015

Corredor Pirituba - 

São João

Foi apresentado à SVMA o Relatório de acompanhamento 

da licença de operação em atendimento às exigências.
DA/SIN/GMA nº 006/18, de 06/03/18

Aguardando 

manifestação da 

Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente - SVMA

LAO nº 006/DECONT-

SVMA/2015

Corredor Rio Bonito – 

Santo Amaro

Foi apresentado à SVMA o Relatório de acompanhamento 

da licença de operação em atendimento às exigências
DA/SIN/GMA nº 019/18, de 28/06/18

LAO nº 003/DECONT-

SVMA/2014

Estação Alberto Lion 

(Expresso Tiradentes)

Foi apresentado à SVMA o Relatório de acompanhamento 

da licença de operação em atendimento às exigências, 

para solicitação de prorrogação de validade e para 

renovação de licença.

DA/SIN/GMA nº 013/17, de 27/11/17

DA/SIN/GMA nº 011/18, de 27/04/18

DA/SIN/GMA nº 010/18,  de 09/05/18.

LAO nº 004/DECONT-

SVMA/2014

Estação Nossa 

Senhora Aparecida 

(Expresso Tiradentes)

Foi apresentado à SVMA o Relatório de acompanhamento 

da licença de operação em atendimento às exigências, 

para solicitação de prorrogação de validade e para 

renovação de licença.

DA/SIN/GMA nº 019/17, de 27/11/17

DA/SIN/GMA nº 012/18, de 27/04/18

DA/SIN/GMA nº 010/18, de 09/05/18.

Número Empreendimento Corredores Terminais Posição

LAP nº 07/SVMA.G/2013 Sul 1

Vila Natal – Trechos 1 e 2

Belmira Marin – Trechos 2 e 3

Canal Cocaia – Trechos 1, 2 e 3

Miguel Yunes

Sabará

Varginha

Jardim Eliana

Pedreira

Aguardando 

manifestação da SVMA

LAP nº 06/SVMA.G/2013 Sul 2

23 de Maio – Trecho 1

23 de Maio – Trecho 2

23 de Maio – Trecho 3

Santana

Jardim Mirian

Jardim Aeroporto

LAP nº 05/SVMA.G/2013 Leste 1

Celso Garcia – Trecho 1

Celso Garcia – Trecho 2

Celso Garcia – Trecho 3

Concórdia

Aricanduva

Ponte Rasa

São Miguel

LAP nº 03/SVMA.G/2013 Leste 2

Leste Radial – Trecho 3

Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho 2

Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho 3

Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf – Trecho 1

Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf – Trecho 2

Itaim Paulista

Vila Mara

São Mateus

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESAPROPRIAÇÕES
A SPTrans é responsável por coordenar as ações referentes à Lei de Alinhamento Viário e às   desapropriações na implantação dos 
projetos do Sistema de Transporte. Essas atividades contemplam pesquisa de áreas, pesquisa fundiária e de titularidade, além da 
elaboração da planta de DUP para publicação de Decreto.

GESTÃO DE DECRETOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Em 2018, foi feita a gestão de Decretos de Utilidade Pública referentes aos processos de desapropriação dos seguintes 
empreendimentos:

• Reserva Raposo Empreendimento - Área do Terminal e Viaduto;

• Implantação de baia e adequação viária na Av. Cantídio Sampaio;

• Alargamento Viário para implantação de faixa exclusiva para ônibus na Av.  Ellis Maas;

• Ampliação Terminal Campo Limpo;

• 54 DUPs das Garagens do Sistema - Infraestrutura para o transporte público;

• 15 DUPs dos Terminais - Etapa 2;

• Sistema de Ligação Anhembi Tiete;

• Estação de Conexão Marechal Deodoro;

• Adequação Viária Estrada do Campo Limpo;

• Garagem Tupi - Desapropriação OUAE (SIURB). 
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GESTÃO DOS PASSIVOS
Em 2018, foi feita a gestão dos passivos referentes aos processos de desapropriação dos seguintes empreendimentos:

• Novo Terminal Jardim Ângela;

• Conjunto Habitacional Guarapiranga;

• Rua da Mooca;

• Estação General Lecor - Expresso Tiradentes.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
No âmbito do Programa de Manutenção dos Corredores e Viários foram executados os serviços de tapa buracos, fresagem e 
recapeamento, dos quais se destacam: 

Centro Leste Norte Oeste Sul

Recuperação 

Sistemas de 

Drenagem

Av. Brig. Faria Lima

Av. Chedid Jafet

R. Funchal

Av. Aricanduva

Av. Rio das Pedras

Av. Antenor Navarro

Av. Guilherme Cotching

Av. Imirim

Av. Eliseu de Almeida

R. Clélia

Av. Eng. Armando de Arruda 

Pereira

Av. Eng. George Corbisier

R. Peroba

Fresagem e 

Recapeamento

Av. Pres. Juscelino 

Kubitschek

Av. Rio das Pedras

Lg. da Concórdia

R. Artur Mota

Av. Guilherme Cotching

Av. Imirim

Av. Eliseu de Almeida

Av. Pirajussara
R. Peroba

Sinalização 

Horizontal

Av. Brig. Faria Lima

Av. Pres. Juscelino 

Kubitschek

Av. Aricanduva

Av. Rio das Pedras

R. Toledo Barbosa

Av. Gen. Edgar Facó

Av. Imirim

Av. Raimundo Pereira de 

Magalhães

R. Manoel Barbosa

Av. Ermano Marchetti

R. Carlos Vicari

R. Clélia

R. Conrado Moreschi

R. Peroba

Recuperação 

Pavimento Rígido

Av. 9 de Julho

Av. Brig. Faria Lima

R. dos Pinheiros

Av. Prof. Luiz Ignacio de 

Anhaia Melo

R. Joaquim Carlos

R. Toledo Barbosa

Av. Gen. Edgar Facó

Av. Imirim

Av. Raimundo Pereira de 

Magalhães

R. Manoel Barbosa

Av. Ermano Marchetti

R. Carlos Vicari

R. Clélia

R. Conrado Moreschi

R. Guaicurus

Av. Sen. Teotônio Vilela

Estr. da Riviera

Estr. de Itapecerica

Estr. M'Boi Mirim

Reconfiguração 

Geométrica

Av. Chedid Jafet

R. Brig. Tobias

R. Funchal

Av. Rio das Pedras

R. Joaquim Carlos

R. Toledo Barbosa

Av. Imirim

R. Manoel Barbosa

Av. Ermano Marchetti

R. Conrado Moreschi

Av. Carlos Caldeira Filho

Av. Sen. Teotônio Vilela

Estr. da Barragem

R. Peroba

Pavimento Flexível 

(reparo profundo)

Av. Rio das Pedras

R. Artur Mota
R. Conrado Moreschi

Estr. do Schmidt

R. Tadao Inoue

Tapa-buraco

R. Piratininga

R. da Cantareira

Av. Brig. Luis Antonio

Av. 9 de Julho

Av. Sumaré

Av. Paulista

Av. Brig. Faria Lima

R. da Consolação

Av. Moreira Guimarães

Av. do Estado

Av. 23 de Maio

Av. Pedro Álvares Cabral

Av. Eusébio Matoso

Av. Rebouças

R. Crd. Arcoverde

Av. Antártica

Pq. D. Pedro II

R. Teodoro Sampaio

R. Funchal

+ outras 66 vias

Av. Celso Garcia

Av. Alcântara Machado

Av. Ragueb Chohfi

Av. Sapopemba

Av. São Miguel

R. Melo Freire

Av. Paes de Barros

Av. Águia de Haia

Av. Cde. de Frontin

Estr. do Imperador

Av. Pres. Wilson

R. Tibúrcio de Souza

Av. Rio das Pedras

Av. Dr. Eduardo Cotching

Av. Aricanduva
Av. Prof. Luiz Ignacio de 

Anhaia Melo

Av. Cons. Carrão

Av. Álvaro Ramos

+ outras 88 vias

Av. Imirim

Av. Cruzeiro do Sul

R. Dr. Zuquim

Av. Com. Sant'Anna

Av. Dep. Cantídio Sampaio

Av. Itaberaba

R. João dos Santos Abreu

Av. Raimundo Pereira de 

Magalhães

Av. Nova Cantareira

R. Bonifácio Cubas

Av. Gen. Ataliba Leonel

R. Vicente Amato Sobrinho

Av. Inajar de Souza

Av. Antenor Navarro

Av. Tucuruvi

R. Cel. Euclides Machado

R. Alfredo Pujol

R. Mto. João Gomes de 

Araújo

+ outras 73 vias

Estr. do Campo Limpo

Av. Giovanni Gronchi

Av. Corifeu de Azevedo 

Marques

R. Clélia

Av. Prof. Francisco Morato

Av. Cerro Corá

Av. Dr. Vital Brasil

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

R. Brig. Gavião Peixoto

R. Monte Pascal

R. George Smith

R. Dr. Hugo Lacorte Vitale

Av. Ermano Marchetti

R. Ari Aps

R. Maniçoba

Av. Jaguaré

Av. Carlos Lacerda

R. Chapada de Minas

R. Br. de Jundiaí

+ outras 13 vias

Estr. de Itapecerica

Av. Washington Luis

Av. Santo Amaro

Av. Da. Belmira Marin

Av. Interlagos

Av. Pe. José Maria

Av. Ver. José Diniz

Estr. M'Boi Mirim

Av. João Dias

Av. Eng. Armando de Arruda 

Pereira

Av. Sen. Teotônio Vilela

Av. Eng. George Corbisier

Rod. Anchieta

Av. Prof. Vicente Ráo

Av. Guarapiranga

Av. das Nações Unidas

Av. Adolfo Pinheiro

Av. Ellis Maas

R. Agnus Dei

+ outras 52 vias

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS COM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Em 2018, a distribuição dos recursos com manutenção está demonstrada na figura e quadros a seguir, por Região da Cidade.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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VISTORIAS EM TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA
Em 2018, visando a verificação de desempenho e avaliação de índices de qualidade, foram realizadas 1.392 vistorias técnicas nos 29 
Terminais de Transferência existentes.

CONTRATOS VIGENTES
No Quadro a seguir estão descritos os contratos vigentes relativos aos serviços de manutenção de infraestrutura. 

Corredores Objeto Contratado

2011/0459-02-00
Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva e modernização da infraestrutura de alimentação elétrica 

em corrente contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo.
Consórcio Via Aérea

2013/0372-01-00
Prestação de serviços de manutenção do pavimento dos corredores segregados, viários estratégicos e demais vias do sistema de 

transporte coletivo.
Consórcio Correpav

2016/0314-01-00
Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de alimentação elétrica em corrente 

contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo.
Consórcio Via Aérea

Fonte: Superintendência de Infraestrutura
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A frota de ônibus do Município de São Paulo é constituída de 
aproximadamente 14.048 veículos de diferentes características 
técnicas.

Visando a implementação de políticas públicas voltadas à 
redução dos níveis de emissão de poluentes pela frota de 
veículos do Sistema de Transporte, em 5 de junho de 2009 foi 
promulgada a Lei Municipal nº 14.933 que instituiu a Política de 
Mudança do Clima no Município de São Paulo.

Portanto, devido a vários fatores, não foi possível o 
cumprimento da meta estabelecida nessa Lei e houve várias 
reuniões inclusive com o Ministério Público e a Câmara dos 
Vereadores, que resultou em um novo Projeto de Lei que 
determina a redução dos níveis de emissão de poluentes da 
frota.

Em janeiro de 2018, foi promulgada a Lei Municipal nº 16.802 
que alterou o Artigo 50 da Lei 14.933/2009, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

No inciso II do parágrafo 6º dessa Lei, consta que os lotes de 
veículos substitutos de cada Empresa Operadora deverão ser 
compostos, obrigatoriamente, por unidades novas, dotadas de 
propulsores e/ou combustíveis de menor impacto poluidor do 

que os veículos convencionais substituídos, de modo a garantir 
reduções na emissão de poluentes. 

Num prazo de, no máximo 10 (dez) anos, a partir do início de 
vigência dessa Lei, deverá haver uma redução mínima de 50% 
(cinquenta por cento) e, num prazo máximo de 20 (vinte) anos, 
uma redução de 100% (cem por cento) das emissões totais de 
dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil, relativamente às 
emissões totais das frotas, no ano de 2016, para os veículos de 
cada um dos respectivos sistemas.

No inciso IV do mesmo parágrafo, num prazo máximo de 10 
(dez) anos, também contados do início de vigência dessa Lei, 
deverá haver uma redução mínima de 90% (noventa por cento) 
de material particulado (MP) e de 80% (oitenta por cento) de 
óxidos de nitrogênio (NOx) em relação ao total de emissões 
da frota, no ano de 2016, para os veículos de cada um dos 
respectivos sistemas para, num prazo máximo de 20 (vinte) 
anos, ocorrer uma redução mínima de 95% (noventa e cinco 
por cento) tanto de material particulado como de óxidos de 
nitrogênio (NOx).

No Edital de Licitação do Transporte Público em curso no 
Município de São Paulo, também consta que as concessionárias 
ganhadoras do certame deverão cumprir o que consta na 
legislação vigente.

Com relação às alternativas energéticas ao diesel de petróleo, 
a SPTrans realizou e vem realizando pesquisas, estudos, além 
de contatos e reuniões com os diversos fabricantes, com o 
objetivo de analisar as tecnologias veiculares quanto ao impacto 
ambiental e a eficiência operacional no Sistema de Transporte. 

O trabalho foi orientado de maneira a identificar as tecnologias 
veiculares de transporte diferenciadas e que poderão ser 
promissoras.

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA VEICULAR - MEIO AMBIENTE
É da responsabilidade da SPTrans, além da gestão do Sistema de Transporte, o fomento ao desenvolvimento tecnológico considerando a 
mitigação do impacto ambiental causado pela operação desse sistema.

"Art. 50 A partir da data de publicação desta Lei, os operadores dos 
serviços de transporte coletivo por ônibus, integrantes do Sistema de 
Transporte Urbano de Passageiros do Município de São Paulo, bem 
como as empresas que prestam serviços de coleta de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Hospitalares (lixo) no Município de São Paulo, deverão 
promover a redução progressiva das emissões de dióxido de carbono 
(CO2) de origem fóssil, e de poluentes tóxicos emitidos na operação de 
suas respectivas frotas, por meio da utilização gradual de combustíveis e 
tecnologias mais limpas e sustentáveis."
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Em 2018, a frota movida com combustíveis limpos e renováveis 
ou com energia de tração elétrica apresentou a seguinte 
composição:

ETANOL
Em operação 10 veículos da Viação Tupi.

ENERGIA ELÉTRICA DE TRAÇÃO

TRÓLEBUS
Veículo já desenvolvido, testado e disponível no mercado 
brasileiro, seria sem dúvida o mais adequado em termos 
ambientais por ter emissão nula e ruído menor. Entre outras 
qualidades, possui grande capacidade de aceleração linear 
resultando em maior velocidade média e conforto para os 
passageiros.

Com o final da vida útil dos trólebus equipados com motores 
de corrente contínua, estudos de alternativas técnicas para sua 
substituição, concluíram pela continuidade operacional desse 
tipo de veículo, mas com a aplicação de novas tecnologias de 
tração.

A SPTrans desenvolveu, com a colaboração dos fabricantes da 
tecnologia de tração elétrica, as especificações técnicas dos 
novos trólebus.

Sistemas de tração que utilizam os robustos motores de 
corrente alternada, acionados por inversores microprocessados, 
com interface homem/máquina amigável, são equipamentos 
amplamente utilizados nos atuais sistemas de tração elétrica e 
atendem plenamente às premissas de confiabilidade, custo e 
modernidade.

Atualmente toda a frota de 201 trólebus possui essas 
características e operam na Cidade de São Paulo a partir da 
Garagem Tatuapé.

Os principais pontos negativos dessa tecnologia são os 
altos custos de implantação, manutenção e operação do 
sistema, além da baixa flexibilidade operacional em função da 
dependência da rede de alimentação elétrica. Ultrapassagens 

entre trólebus não são possíveis, o que reduz a velocidade 
média das linhas.                                                                                        

Atualmente 50 trólebus da nova geração (Figura 1) estão 
equipados com sistema autônomo de baterias, permitindo 
pequenos deslocamentos sem a necessidade de alimentação da 
rede aérea.

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO SISTEMA
O Sistema Trólebus Municipal iniciou sua operação em 1949, em 
substituição aos antigos bondes. 

À época, a infraestrutura de alimentação elétrica que supria 
a frota era de propriedade da extinta CMTC, (atual SPTrans), 
cabendo a esta a operação, manutenção e ampliação desse 
sistema.

Em 1985 foi formalizado entre a CMTC e a Eletropaulo o 
Convênio n.º 85/220, cujo objeto era a regulamentação da 
implantação, operação e manutenção do Sistema Municipal de 
Trólebus, fixando atribuições e responsabilidades das partes 
convenentes, com prazo de vigência de 25 anos.

Em 2010 foi formalizado entre a AES Eletropaulo e a SPTrans 
o Acordo que permitiu a transferência de todo o acervo que 
compõe o sistema de alimentação elétrica da frota trólebus da 
Concessionária de Energia para a SPTrans.

O acordo estabelecia um período de seis meses para 
a transição dos serviços de Operação e Manutenção – 
O&M, prorrogáveis por igual prazo. 

No decorrer desse período a AES Eletropaulo continuaria 
realizando essas atividades até a contratação por parte 
da SPTrans de uma empresa especializada para realizar 
os serviços de O&M da rede.

Em novembro de 2011, a SPTrans passou a contratar 
a execução dos serviços de operação, manutenção 
preventiva e corretiva e de modernização da 
infraestrutura de alimentação elétrica do sistema 
trólebus.

Durante a execução dos contratos, foram modernizadas 
24 Estações Transformadoras Retificadoras, 02 Bases de 
Manutenção e 85% da Rede de Contato Bifiliar Simples. 

Durante 2018, houve 3.116 intervenções na infraestrutura de 
alimentação elétrica, dessas 125 foram emergenciais. O tempo 
médio de atendimento das ocorrências emergenciais foi de 
59,4min. A disponibilidade média de energia esteve na ordem 
de 99,8%. Esses números demonstram que os indicadores 
de qualidade dos serviços atendem aos estabelecidos como 
mínimos em contrato – 90min e 98% respectivamente.

Com a finalidade de reduzir a quantidade de ocorrências de 
enroscamento do tirante de sustentação da rede de contato 
no patim oscilante, quando do escape da alavanca coletora, 
durante a operação do trólebus, foi desenvolvido um dispositivo 
deslizador. 

O dispositivo possui uma geometria tal que quando o tirante 
da rede entra em contato com a alavanca coletora esse impede 
que haja o travamento do tirante no patim oscilante, impedindo 
maiores danos a esse binário. Esses recursos encontram-se 
instalados em todos os 201 trólebus e os resultados foram 
considerados satisfatórios.

Trólebus da nova geração
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ÔNIBUS ELÉTRICO A BATERIA
Os ônibus elétricos alimentados exclusivamente por baterias 
têm a flexibilidade operacional de um veículo equipado com 
um motor de combustão interna, só que produzindo o mesmo 
impacto ambiental de um trólebus. 

Com a finalidade de prospectar essa tecnologia, no segundo 
semestre de 2012 a SPTrans realizou diversas reuniões técnicas 
com fabricantes de ônibus elétricos alimentados a bateria, como 
a BYD, Mitsubishi, Volvo/SunWin, dentre outros.

Em 2013, técnicos da Diretoria de Operações, vinculados à Área 
de Engenharia Veicular da SPTrans, estiveram na cidade de 
Shenzhen, para conhecer as fábricas e os produtos fabricados 
pela BYD. Lá tiveram a oportunidade de percorrer várias linhas 
do sistema de transporte chinês, operadas exclusivamente por 
ônibus elétricos alimentados somente por baterias. 

Para o corpo técnico ficou clara a importância de conhecer e 
testar em profundidade, essa nova alternativa de tração elétrica, 
pois esses veículos, diferentes dos existentes no Brasil, utilizam 
baterias de fosfato de ferro, motores elétricos embutidos 
diretamente nas rodas, inversores de frequência variável para 
controlar os motores, além de sistemas auxiliares hidráulicos 
e pneumáticos, todos integrados por meio de uma rede CAN 
(Controller Área Network).

Basicamente o funcionamento desse ônibus, consiste no 
consumo de energia elétrica armazenada nas baterias 
tracionárias nos momentos de aceleração e a devolução de 
parte dessa energia para as mesmas baterias nos momentos de 
frenagem.

Em 2014 a SPTrans teve a oportunidade de executar testes de 
desempenho em um ônibus elétrico modelo K9 fabricado pela 
BYD. O veículo recebeu carga nominal e durante o período 
noturno, foi testado por técnicos em diversas ruas e avenidas do 
Sistema de Transporte.

Os resultados obtidos foram de grande relevância, o que 
impulsionou o prosseguimento do programa para que fossem 
iniciados testes operacionais, em linhas regulares do nosso 
Sistema.

No entanto, esse veículo estava no padrão chinês e não atendia 
às especificações contidas nas normas brasileiras ABNT NBR 
14.022, NBR 15.570, NBR 15.646 e no Manual dos Padrões 
Técnicos de Veículos da SPTrans.

Durante o ano de 2014, foram necessárias várias reuniões entre 
os técnicos da SPTrans e da BYD Brasil para que esse projeto 
fosse revisado e passasse a atender às normas brasileiras, o que 
viabilizou a execução de testes operacionais em linhas regulares 
do sistema de transporte por ônibus.

Em meados de 2015, foram iniciados testes operacionais 
desse veículo na Linha 3160 (Terminal Vila Prudente – Terminal 
Parque D. Pedro II), que é operada pela empresa Ambiental 
Transportes Urbanos, com o objetivo de aferir se os indicadores 
de confiabilidade, disponibilidade, consumo, autonomia e tempo 
de recarga estavam em conformidade com o informado pelo 
fabricante e com o requerido pelo Sistema de Transporte.

Ainda em 2015, uma equipe técnica da SPTrans viajou para a 
fábrica da BYD localizada em Lancaster CA, EUA. Essa missão 
tinha como objetivo pré inspecionar um ônibus articulado 
elétrico modelo K11 de 18 metros de comprimento que estava 
sendo montado naquela fábrica e que posteriormente seria 
disponibilizado a SPTrans, para operação no Município de São 
Paulo.

Após a pré-avaliação desse articulado, ainda na linha de 
produção, constatou-se que ele não atendia integralmente às 
normas brasileiras. Para equacionar esse problema, a equipe 
técnica da SPTrans, manteve várias reuniões com o corpo de 
engenharia na fábrica da BYD em Lancaster para transmitir as 
informações técnicas necessárias para adequar o projeto às 
especificações e normas brasileiras em vigor.
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Os testes do ônibus elétrico K11M de 18 metros ocorreu em 
2016, na Viação Cidade Dutra. Os resultados operacionais foram 
satisfatórios, posteriormente o veículo foi enviado ao fabricante 
para revisão.

Em 2017, a BYD disponibilizou para a SPTrans um ônibus 
elétrico de 15 metros modelo K10A para realização de testes de 
desempenho, os resultados obtidos estavam em conformidade 
com o especificado para esse tipo de veículo. 

Em fevereiro de 2018, a BYD disponibilizou à SPTrans um ônibus 
elétrico Padron de 13 metros, modelo D9W (Figura 2) produzido 
por aquele fabricante com carroceria montada pela CAIO.

O ônibus de prefixo 3 9001, placa GJI 8129, começou a operar 
na Viação Expandir, linha 908T-10, Terminal Parque Dom Pedro 
II/Butantã. Em junho/2018, houve o término da operação 
experimental e os indicadores obtidos no final dos testes foram: 
passageiros 33.161; IPK 3,37; HVD 15:08; Média de Viagens 5,50; 
Km Acumulado 9.844; Média km/dia 151,4; Tempo de Recarga 
3:18; Consumo 1,74kWh/km.

Em agosto de 2018, o mesmo veículo reiniciou os testes na 
Viação Tupi, na linha 5290-10, Divisa Diadema/Praça João 

Mendes. O término dos testes se deu em setembro de 2018 e 
os indicadores obtidos no final dos testes foram: passageiros 
21.986; IPK 2,76; HVD 17:01; Média de Viagens 4,95; Km 
Acumulado 7.973; Média km/dia 185,4; Tempo de Recarga 4:02; 
Consumo 1,53kWh/km.

Em novembro de 2018, esse mesmo veículo foi enviado para 
iniciar os testes operacionais na Via Sul.

Como fato de grande relevância para esse projeto, 
em outubro de 2018 foi enviado um convite a todas 
as Empresas Operadoras do Sistema de Transporte 
para que essas manifestassem seu interesse em 
participar do Projeto Piloto que visava iniciar a 
operação de 15 ônibus a baterias produzidos pela 
BYD, e responderam positivamente ao chamado 
as empresas: Ambiental, Via Sul, A2 Transportes, 
Norte Bus, Cidade Dutra, VIP Expandir, Gato Preto, 
Transwolff e Movebuss.

A equipe técnica da SPTrans fez reuniões com a 
BYD, AES Eletropaulo, Secretarias do Verde e Meio 
Ambiente e da Fazenda para expor os detalhes do 
Projeto Piloto.

As equipes de engenharia e planejamento da SPTrans 
estipularam algumas condicionantes para que a 
Empresa Operadora pudesse participar do teste piloto 
para operar esses primeiros ônibus elétricos, sendo:

• a quilometragem média diária por veículo 
na linha deve ser superior a 200 e inferior a 250 
quilômetros, para que não seja ultrapassada ou 
subutilizada a autonomia especificada para o ônibus 
elétrico;

• quantidade média de passageiros igual ou superior a 650 
por dia, para garantir que os ônibus operem na maior parte 
do tempo com elevado nível de carregamento colocando a 
prova o trem de força e o sistema de tração elétrica;

• quantidade de veículos operando na linha superior ou igual 
a 20 veículos, para que além dos ônibus elétricos, também 
haja carros “sombra” de modo a permitir o comparativo 
entre as duas tecnologias;

• percurso total da linha por viagem superior ou igual a 25 
quilômetros, para manter elevada ciclagem de acelerações 
e frenagens, garantindo longos ciclos de fluxo e refluxo da 
carga das baterias tracionárias;

Ônibus a bateria modelo D9W – Lateral esquerda

Ônibus a bateria modelo D9W – Lateral direita
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ÔNIBUS PADRON MODELO D9W (CAIO/BYD)

Item Especificação

Veículo (Característica construtiva) Piso Baixo

Comprimento Total 12,94 m

Largura 2,50 m

Altura 3,40 m

Distância entre Eixos 6,35 m

Peso do Veículo 13.625 kg

Peso Bruto Total 19,150 kg

Sistema de Controle de Tração Inversores de Frequência Variável

Posição do Sistema de Tração Traseira

Motores de Tração Síncronos com Imãs Permanentes

Potência Máxima dos Motores 300 kW (2 x 150)

Baterias Tracionárias 324 kW/h

Autonomia 250 km

Consumo Médio 1,50 kWh/km

Freio Disco/ABS

Direção Hidráulica

Suspensão (dianteira / traseira) Pneumática

Acessibilidade Rampas de Acesso

Portas 05 (03LD + 02LE)

Área reservada para cadeirante Sim

Passageiros sentados 25 + 1

Passageiros em pé 57

Total de passageiros 83

Recursos de Mídia WI-FI

Portas Digitais USB

Acionamento do Ar condicionado Elétrico

• distância do ramal de alta tensão ou da Estação 
Transformadora Distribuidora - ETD inferior a 1 quilômetro, 
resultando em elevada confiabilidade e disponibilidade 
de energia elétrica para recarga da frota, além da rápida e 
menos onerosa migração do grupo tarifário A4 para A2.

O estudo concluiu que a linha 6030-10, Unisa-Campus1/Terminal 
Santo Amaro, da empresa Transwolf Transportes e Turismo, 
atenderia aos requisitos estabelecidos para a implantação do 
Projeto Piloto. No final de dezembro de 2018, a BYD forneceu 
três veículos à Transwolff e o complemento dos 15 ônibus será 
entregue em até 120 dias, materializando assim o Projeto.

A seguir são apresentados os dados técnicos do ônibus elétrico 
D9W, movido exclusivamente por baterias:

ELETROMOBILIDADE - DELEGAÇÃO BRASILEIRA NA 
ALEMANHA
Com a finalidade de conhecer novas tecnologias para ônibus 
elétricos, entender os desafios na implantação e operação 
desses veículos e prospectar informações técnicas no mercado 
internacional a SPTrans,  a convite do grupo de trabalho 
PROMOB-e que é vinculado ao GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), participou de uma delegação, 
formada por várias empresas e instituições brasileiras ligadas 
ao segmento de transporte que têm interesse na introdução da 
mobilidade elétrica no país.

Esse grupo viajou para a Alemanha no período entre 19 
e 27 de setembro de 2018, com finalidade de conhecer 
a eletromobilidade no transporte daquele país, além de 
participar de eventos relacionados, tais como a “Feira de 
Veículos Comerciais de Hannover”, “Projetos-piloto do e-Bus em 
Hamburgo, Hannover e Munster” e “Workshop na Cidade de 
Berlin”.

Ao findar a missão, o grupo concluiu que a tecnologia 
eletrônica aplicada ao controle de tração dos ônibus elétricos 
está totalmente desenvolvida e possui elevada confiabilidade 
e disponibilidade operacional. Os fabricantes e operadores 
visitados possuem veículos de produção seriada, com projetos 
testados e aprovados, não se tratam de simples protótipos em 
teste.

A principal diferença entre os fabricantes é a química escolhida 
para fabricar as baterias. São diversas as combinações químicas 
possíveis; Níquel Manganês Cobaldo, Lítio Fosfato de Ferro, Íons 
de Lítio, Titanato de Lítio, entre outras, cada uma apresentando 
suas vantagens e limitações. Nesse quesito, os fabricantes 
de veículos elétricos buscam equilibrar o tipo da bateria às 
características técnicas do projeto, com a finalidade de obter o 
melhor rendimento com menor peso.

Concluindo, os veículos elétricos não restringem seus ganhos 
somente ao meio ambiente, também resultam em ganhos 
financeiros e tecnológicos para os fabricantes, operadores e de 
modo mais amplo para toda a sociedade.

Delegação do Brasil em Munster
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TECNOLOGIA EMBARCADA

Em 2018, a SPTrans deu continuidade ao processo de modernização dos equipamentos de localização da frota do transporte coletivo 
de São Paulo e na inclusão de tecnologias para melhoria da qualidade da informação aos usuários e da operação do Sistema de 
Transporte.

As ilustrações a seguir apresentam a localização indicativa de instalação dos equipamentos da tecnologia embarcada, que serão 
exigidos ao longo do período de atualização tecnológica proposto pela SPTrans. Conforme especificação cada fabricante deverá 
desenvolver um projeto detalhado de instalação física nos veículos.

INSPEÇÃO DE FROTA

Com o objetivo de verificar as condições de 
manutenção e conservação dos veículos, são 
realizadas inspeções na frota vinculada aos 
serviços contratados, prestados pelas Empresas 
Operadoras, e autorizados nas modalidades Táxi, 
Escolar, Fretamento, Moto Frete e Carga Frete. 

Em 2018, foram realizadas 116.760 inspeções, 
as quais são realizadas de forma programada, 
nas dependências das garagens, no Centro 
Integrado de Transporte – CIT ou nos organismos 
de inspeção acreditados, credenciados 
pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes.
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PADRÕES TÉCNICOS VEICULARES
Tanto as especificações técnicas veiculares como as relativas à identidade visual dos veículos do Sistema de Transporte passam por 
revisões periódicas induzidas pela evolução tecnológica, por reclamações e sugestões de usuários e pelo atendimento à legislação. 

Em 2018, o Manual dos Padrões Técnicos de Veículos foi revisado para ser parte integrante dos contratos emergenciais assinados com 
as Empresas Operadoras. Além de, também, compor o Edital de Licitação.

Foram analisados 74 desenhos entre anteprojetos e projetos de veículos que levaram a produção e posterior análise de conformidade 
em 32 “veículos cabeça de série”, contemplando os diversos tipos e modelos tanto de chassi como de carroceria. 

Foram realizados estudos, em conjunto com fabricante de carroceria, de um ante projeto para veículo com espaço para quatro 
cadeirantes, mais passageiros sentados e em pé, que culminou com a fabricação de três Miniônibus com piso baixo dianteiro, que 
inicialmente foram destinados à operação na linha exclusiva do Centro Paraolímpico. 

Foram realizados estudos para cada um dos tipos de veículos que compõem a frota operante do Subsistema Local, com vistas a 
alterações no leiaute interno para eliminação do posto completo de cobrança. Posteriormente, foram elaborados veículos protótipos e 
os novos veículos a serem produzidos possuem plantas aprovadas contemplando o leiaute definitivo.

Numa primeira etapa foram 
realizados estudos visando atender 
à solicitação da Secretaria da 
Pessoa com Deficiência, quanto à 
possibilidade dos veículos terem 
espaço para dois cadeirantes. Após os 
estudos preliminares, concluímos a 
possibilidade de atender ao solicitado 
no veículo do tipo super-articulado 
de 23 metros, inclusive já com um 
veículo produzido dentro dessas 
condições. Os estudos continuam 
para outros tipos de veículos.

Com a finalidade de atender 
à solicitação de condutores e, 
consequentemente, melhorar o 
sistema de sinalização e segurança 
do trânsito, em especial dos veículos 
longos, ou seja, os super-aticulados 
de 23 metros, que originalmente 
saiam de fábrica com apenas uma 
lanterna de direção na dianteira 
do veículo, assim sendo, foram 

realizados estudos para aumentar e ou reposicionar o número de lanternas em toda a lateral do veículo. Posteriormente, foi elaborado 
protótipo que após a aprovação tornou a nova condição obrigatória, em todos os veículos desse tipo, ou seja, mais três lanternas de 
direção em cada lado do veículo.

Para garantir a segurança e manutenção da eficiência do ar condicionado, foram realizados estudos, acompanhamento e reuniões 
periódicas com os fabricantes de equipamentos e Empresas Operadoras, visando o aperfeiçoamento do sistema.
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AVALIAÇÃO E AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA DE GARAGENS
Com a finalidade de estabelecer padrões mínimos e referenciais de funcionalidade, segurança, preservação do meio ambiente e o 
atendimento à legislação vigente, a SPTrans elaborou e mantém atualizado o “Manual de Infraestrutura Básica para Garagem de 
Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal”, o qual é utilizado como base para avaliação da instalação e eventual alteração na 
infraestrutura das garagens das Empresas Operadoras.

Com base no “Manual de Infraestrutura Básica para Garagem de Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal”, foram 
avaliadas a infraestrutura das garagens do Sistema e os respectivos relatórios foram encaminhados às Empresas Operadoras quando 
constatadas não conformidades.

Durante 2018, foram realizadas 22 análises de infraestrutura de garagens. 

AUDITORIAS DE MANUTENÇÃO 
Com vistas à constatação da conformidade dos processos de manutenção adotados pelas Empresas Operadoras do Sistema de 
Transporte, para preservação do estado de conservação da frota, segurança e conforto dos usuários, foi dada continuidade à 
realização dos ciclos de auditorias nos processos de manutenção dessas Empresas Operadoras, baseadas nos critérios e conceitos das 
Normas ISO 9001 e ISO 14001. 

São avaliados elementos amostrais, envolvendo documentação, registros de manutenção e entrevistas com empregados. Sobre os 
resultados obtidos são estabelecidas as medidas corretivas e oportunidades de melhoria no processo de manutenção. 

Durante o ano de 2018, foram realizadas 83 auditorias em 42 unidades das Empresas Operadoras, o que representa dois ciclos 
completos.

AUDITORIAS DE ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS – OIA(S)
A SPTrans, em atendimento à Portaria da SMT, realiza, semestralmente, auditorias nos Organismos Acreditados pelo INMETRO e 
credenciados para inspeção veicular da frota de serviços autorizados (táxi, escolar, moto-frete, fretamento e carga-frete).

Em 2018, foram realizadas 32 auditorias nos 16 organismos credenciados.
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IDENTIDADE VISUAL DE VEÍCULOS
Cabe à SPTrans o gerenciamento, controle e a fiscalização da identidade visual, 
conforme diretrizes estabelecidas no “Manual de Identidade Visual dos Veículos”. 

O Manual apresenta as características básicas a serem seguidas para a 
diagramação e implementação da comunicação visual interna e externa dos 
veículos.

Assim como há a revisão do Manual de Padrões Técnicos Veiculares quando da 
implantação de novas tecnologias faz-se necessária também a revisão e inclusão 
de novas informações no Manual de Identidade Visual, para mantê-lo atualizado.

Ao longo do ano, o Manual de Identidade Visual passou por atualização para 
implementação de adesivos indicando o novo limite de velocidade de 50 km/h, 
logomarcas do Atende ”+” e Central de Atendimento SP156.

Também em atendimento às Leis Municipais nº 16.684/2017 e nº 16.490/2016, 
foram implementados os adesivos “Disque 180 – Violência contra a Mulher” e 
“Mulheres e idosos podem descer fora do ponto após as 22h.”

Foi feita a adequação e estudo para diminuição das informações no para-brisa 
dianteiro aumentando o campo de visão do motorista.

Foi implantada a nova identidade visual para a frota de veículos auxiliares da 
SPTrans, conforme demonstrado a seguir.

Em 2018, foram analisados 11 desenhos e/ou anteprojetos de pintura para 
aplicação em ônibus novos que foram incluídos no Sistema de Transporte.
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O Sistema de Transporte é dividido em oito Áreas de 
Operação, circundando uma nona, a Área Central.  Essa divisão 
demográfica foi elaborada para garantir a delegação dos 
serviços de transporte e por meio dela foram elaborados os 
parâmetros para a operação de cada serviço.

A seguir mapa da Cidade de São Paulo, dividida por Área de 
Operação.

O Quadro a seguir sintetiza a operação de linhas de cada área. 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO
SISTEMA DE TRANSPORTE
Aproximadamente 12,04 milhões de habitantes fazem com que a cidade de São Paulo seja a mais populosa do hemisfério Sul. O Sistema de 
Transporte transporta em média 9,96 milhões de passageiros por dia útil, para isso, conta com 1.340 linhas e uma frota de 14.048 ônibus.
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A SPTrans é responsável pelo detalhamento e implantação da Rede de Transporte Coletivo Público de Passageiros, pela análise, 
especificação, validação e aprovação das Ordens de Serviço Operacional – O.S.O., documento que estabelece as condições e critérios 
para prestação dos serviços pelas Empresas Operadoras dos Subsistemas Estrutural e Local; elaboração de estudos e planos 
operacionais para realização de eventos e situações emergenciais. Em 2018, destacam-se as principais ações:

• Recesso Escolar - Estudo e implementação das programações relativas aos meses de janeiro, julho e dezembro/2018;

• Estudos, itinerários alternativos e planos operacionais para 1.216 eventos que com impacto no  Sistema de Transporte, dos quais 
se destacam: 

 » Maratona Internacional de São Paulo; 
 » Virada Cultural – 14ª Edição;
 » Operação Finados;
 » FUVEST;
 » Eleições 2018;
 » Carnaval - evento nas regiões de desfiles dos blocos de rua e acompanhamento no COPOM – Centro de Operações da Policia 
Militar do Estado de São Paulo;

 » Carnaval, Desfile Cívico Militar 7 de Setembro e Oktoberfest - eventos realizados no Anhembi;
 » Grande Prêmio de Fórmula 1, Festival Lollapalooza Brasil e Stock Car - eventos realizados no Autódromo José Carlos Pace – 
Interlagos;

 » 22ª Parada do Orgulho LGBT, Corrida Internacional São Silvestre e Réveillon na Paulista –  eventos realizados na região da 
Avenida Paulista. 

• Atualizações dos Anexos “Descrição dos Serviços” dos Contratos Emergenciais dos Subsistemas Local e Estrutural das Áreas;

• Emissão de Atestados de Capacidade Operacional, para as Empresas do Subsistema Estrutural;

• Estudo de redução de custos com readequação de frota/partidas/tecnologia nas linhas da Rede Noturno;

• Análise de solicitações da EMTU para alterações de linhas metropolitanas;

• Análise e vistoria de solicitações de Parlamentares, órgãos públicos e munícipes;

• Reprogramações horárias e ajustes de frota das linhas  - dia útil/sábado/domingo;

• Reuniões diversas com CET, devido às obras que interferiram diretamente em itinerário de ônibus;

• Análise e elaboração de respostas para as reclamações da Central 156;

• Estudos de criação e cancelamento de linhas nos finais de semana;

• Atualização do Plano PAESE entre empresas e planos especiais por solicitação do Metrô/CPTM/Via Quatro; 

• Atualização dos tempos de viagem do Subsistema Local;

• Avaliação e análises de linhas conforme “Metas 02.14 e 02.16”;

• Gerenciamento dos Contratos USP e PAESE e com a EMTU, Terminais Grajaú/Sacomã.  

As atividades de planejamento operacional do Sistema de Transporte estão organizadas por Regiões Norte/Leste e Sul/Oeste (Áreas 1 a 
8). A seguir, as alterações operacionais executadas em 2018:
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VISTORIA TÉCNICA CONJUNTA E/OU REUNIÃO COM OUTRAS ÁREAS DA EMPRESA OU ÓRGÃOS EXTERNOS 
Resultando em estudos de viabilidade de alterações e impactos em conjuntos de linhas, alterações de itinerário, propostas de melhoria 
viária, planos especiais de desvios, readequações de oferta e otimização de serviços, plano operacional para acompanhamento de 
linhas, elaboração de Avaliações Técnicas e Relatórios, criação de novos serviços, realocação e/ou desmembramentos de pontos a 
exemplo:

• Criação das linhas 8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi, 7245/21 E.T. Água Espraiada – Terminal Santo  Amaro, 6008/41 Terminal 
Jd. Angela – Jd. Copacabana, 3009/10 São Miguel – Itaim Paulista e 4008-21 COHAB José Bonifácio C-Circular;

• Estudos para mudança da mão de direção/circulação de vias no Jardim Damasceno, Jardim Vista Alegre e Perus;

• Implantação de parada desmembrada (pontos exclusivos), com redistribuição de atendimento adequando volume de ônibus e 
frequência de usuários nos pontos de ônibus na Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e Rua Dr. Roberto Feijó;

• Alteração de itinerários face aos incêndios dos Edifícios Paes Leme e Wilton Paes de Almeida - Regiões do Largo do Arouche e 
Paissandu, respectivamente;

• Otimização operacional com racionalização de linhas do Consórcio Plus, Empresa Transunião e Imperial Transportes Urbanos 
Ltda.; 

• Remanejamento de pontos terminais e alterações de itinerária face obras do Terminal São Mateus, Área de Apoio Bandeirantes 
com a Construtora Cyrela, Viaduto Dante Delmanto – Metrô, Linha 15 Prata do Metrô Monotrilho, Modernização da Rede Aérea da 
Região do Ipiranga, Drenagem na Av. Prof. Ignácio Anhaia Mello 1268, Construção do Viaduto na Av. Lino de Morais Leme, Linhas 
05/Lilás e 17/Ouro do Metrô e reforma do Terminal Amador Aguiar (Terminal Vila Iara); 

• Estudos com diversos órgãos para implantação de baia para ônibus - Jardim Apurá, face a inauguração do Condomínio Espanha;

• Participação em reuniões - atendimento às demandas dos integrantes da Frente do Povo Sem Medo - Subprefeitura de M’ Boi 
Mirim, Jd. Novo Horizonte e moradores das COHAB C - Subprefeitura de Itaquera;

• Inclusão de pontos terminais e alterações de itinerário face a inauguração da Estação Morumbi da Via 4 Amarela;

• Alteração de circulação da Rua Correia Barros com remanejamento da parada existente, face a implantação do terminal sul do 
futuro Term. Vila Prudente; 

• Participação do Grupo de Trabalho (Portaria nº 174/14) em reuniões na Prefeitura de São Paulo sobre o Polo de Ecoturismo da 
Cidade de São Paulo.
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ESTUDOS RELACIONADOS A TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA E DE SISTEMA METROVIÁRIO
Foram realizados estudos para melhorias de infraestrutura e circulação, obras de ampliação, recuperação de pavimento e demais 
melhorias dos Terminais Metrô Artur Alvim, Guilhermina Esperança, Tucuruvi, Parada Inglesa, Itaquera, Carrão, Tatuapé e Morumbi; 
Terminais de Transferência Amador Aguiar (Terminal Vila Iara), Parelheiros, Pirituba, Cachoeirinha, Vila Prudente, São Paulo/Morumbi, 
Linha 15 Prata do Metrô Monotrilho (Avenidas Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e Sapopemba), Concessão do Terminal Cidade Tiradentes 
e inclusão no processo de licitação de Terminais da Cidade de São Paulo. A seguir, os estudos realizados em 2018. 

• Plano para implantação/operação e realocação de linhas integradas nos terminais;

• Alteração em itinerários e realocação de pontos terminais – Terminal Cidade Tiradentes;

• Implementação das linhas dos terminais 1 e 3 - Metrô Tucuruvi;

• Projeto de readequação dos pontos terminais para melhor operação e espaço de manobras e troca de tecnologia na frota de 
linhas que prestam atendimento ao Metrô Itaquera, Carrão e Tatuapé;

• Análise de linhas e itinerários/reprogramação e pontos terminais para integrar a nova estação do Metrô Morumbi.

PROJETO FIM DE CONTRA-FLUXO CELSO GARCIA
Alteração em itinerários de linhas de diversas áreas e readequação de pontos desmembrados.

ELABORAÇÃO DE PAESE EMERGENCIAL/PROGRAMADO
Atualização do Plano PAESE (revisão das características operacionais de linhas e empresas no sistema, comparativo de frota/tecnologia 
especifica, coberturas, implantação no Sistema Infotrans, elaboração de caderno), criação de serviços específicos e redistribuição da 
operação entre empresas devido a intervenções e interdições nas linhas 4 Amarela do Metrô, 12 Safira da CPTM, 15 Prata do Metrô 
Monotrilho e 5 – Lilás do Metrô, - esta última devido a inauguração das estações Borba Gato, Alto da Boa Vista e Brooklin (divisão na 
operacionalização entre a Gatusa e a Mobibrasil).

ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE LINHA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO À PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA

• Linha especial na Cidade Tiradentes, a ser operada pela empresa Express e linhas acessíveis com miniônibus na Região Central;

• Elaboração de esquema operacional de Linhas Especiais para Paraolimpíadas e Parapan;

• Implantação da linha acessível com miniônibus 605A/10 – “Centro Paralímpico – Metrô Jabaquara”;

• Requalificação da frota para veículos miniônibus acessíveis na linha 476L/10 – “Metrô Vl. Mariana – Lar Esc. São Francisco” em 
conjunto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência.

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE PROJETO DE ELETROMOBILIDADE (IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS)

• Estudo/análise e definição dos critérios para seleção de linhas que participaram do projeto;

• Apresentação das linhas que atenderam aos critérios predefinidos.

ESTUDOS TÉCNICOS PARA READEQUAÇÃO/AJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

• Impacto da Rede Noturno - Reunião de Diretoria e SMT;

• Elaboração de relatórios técnicos em atendimento às demandas de parlamentares;

• Desmembramento de ponto na Rua Mário Lopes Leão, 120;

• Plano de operacionalização das linhas específicas da USP;

• Ampliação de prestação de serviço ao Metrô Alto do Ipiranga por meio de modificações nas características operacionais da linha 
5028/10 - “Conj. Hab. Heliópolis - Museu do Ipiranga”;

• Acompanhamento, elaboração e ajuste operacional na frota de trólebus para Modernização da Rede Aérea na Região do Ipiranga.



Tipo de documento Quantidade

AT – Avaliação Técnica (Planejamento) 1.502

AT – Avaliação Técnica (Pontos e Abrigos) 873

Comunicado aos Consórcios e empresas do Sistema 1.235

AT – Avaliação Técnica – Eventos 1.216

Cartas / Ofícios / Memorandos / Relatórios Técnicos 536

TOTAL 5.362
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INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Em 2018, foram realizadas 12.234 intervenções no Sistema de Transporte e emitidos 10.179 documentos técnicos, conforme 
demonstrado no Quadro a seguir. 

Observações:
1. TP: Terminal Principal
2. TS: Terminal Secundário
3. DOP: Dados operacionais Previstos
4. OSO: Ordem de Serviço Operacional

AVALIAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS
Em 2018, foram emitidos 5.362 documentos, contendo conclusões de solicitações internas ou externas, relativas às atividades e 
estudos relacionados às linhas do Sistema de Transporte ou aos pontos de parada e abrigos. 
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VISTORIA EM PONTOS DE PARADA E ABRIGOS - 2018

Atividades A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Total

Implantação 71 44 49 104 36 59 51 34 448

Remanejamento 24 42 52 41 44 37 31 32 303

Reinstalação 38 21 15 27 15 27 9 12 164

Restabelecimento 13 10 10 13 8 17 8 12 91

Substituição 9 9 11 8 12 20 7 7 83

Supressão 7 13 9 8 12 7 9 10 75

Total de Vistorias 162 139 146 201 127 167 115 107 1.164

PONTOS DE PARADA E ABRIGOS 
Os pontos de parada e abrigos visam oferecer aos usuários do Sistema de Transporte maior facilidade no embarque e no 
desembarque, com intuito de melhorar o fluxo nas vias e nos corredores, proporcionando comodidade e segurança.

O Quadro a seguir demonstra as atividades de análise por tipo de solicitação.

Foram realizadas, ainda, as seguintes atividades relativas a Pontos de Parada e Abrigos:

• Avaliações Técnicas e elaboração de croquis;

• Sistematização e manutenção dos processos entre SPTrans, SPObras e Concessionária;

• Encaminhamento das demandas de alteração e implantação de pontos de parada, via sistema e ofícios;

• Reunião quinzenal com a SPObras e Concessionária para acerto de cronograma e estabelecimento de prioridades relativas às 
demandas de alteração/implantação de pontos de parada;

• Geração e encaminhamento trimestral das informações com as linhas que atendem aos pontos de parada para elaboração dos 
adesivos.
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GESTÃO E CONTROLE DOS CONTRATOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE
No decorrer de 2018, foram intensificadas as ações voltadas ao aprimoramento das atividades de gestão dos itens contratuais, tanto 
no âmbito econômico, como administrativo e técnico. Os níveis de cumprimento dos requisitos contratuais dos Subsistemas Estrutural 
e Local foram, em sua maioria, superados, se comparados a exercícios anteriores, elevando a adimplência.

Dentre as principais atividades desenvolvidas, destacam-se:

• Controle e manutenção da sistemática de cobrança dos documentos comprobatórios de Regularidade Fiscal, em conformidade 
com o previsto nos contratos de concessão e emergenciais, tais como: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão de Tributos da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico - Tributos Mobiliários, Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de Tributos Imobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, Certidão 
de Rol Nominal da Prefeitura Municipal de São Paulo;

• Controle e manutenção da sistemática de cobrança para apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 
findo em 2017 e, revestidos das formalidades legais exigidas, Balancete semestral relativo ao primeiro semestre de 2018, 
acompanhando a entrega feita por todas as empresas dos Subsistemas Local e Estrutural;

• Controle e manutenção da cobrança para apresentação dos documentos relativos às garagens;

REGULAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contratada pela SMT, a SPTrans cumpre papel importante na regulação, gestão e fiscalização dos serviços de transporte coletivo público de 
passageiros, na Cidade de São Paulo. O gerenciamento dos contratos compreende, em linhas gerais, a avaliação da qualidade dos serviços 
prestados, negociação com as Empresas Operadoras, gestão de cláusulas contratuais, e aplicação de penalidades previstas.
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• Acompanhamento e subsídios para contratação emergencial dos Subsistemas Local e Estrutural;

• Elaboração de relatórios de acompanhamento dos contratos de concessão e emergenciais para encaminhamento à SMT;

• Imposição de multas pelo desatendimento aos itens contratuais.

Dentre as principais melhorias, destacam-se:

• Maior agilidade na obtenção de informação e documentos junto às Empresas Operadoras com os serviços on-line;

• Elaboração de proposta de procedimentos delimitando as competências para melhor gestão dos contratos emergenciais pelas 
Diretorias da SPTrans;

• Atendimento às Empresas Operadoras, objetivando minimizar infrações contratuais, propiciando melhor desempenho;

• Melhorias no fluxo de informação junto às diversas Áreas da Empresa, necessárias à gestão dos contratos;

• Maior agilidade nas respostas e encaminhamentos de expedientes internos e externos;

• Interação e agilidade entre as áreas da SMT, envolvidas no acompanhamento dos contratos do Sistema de Transporte firmados;

• Utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI nos processos de contratação emergencial das Empresas Operadoras.

ACOMPANHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS DOS 
CONTRATOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
As exigências econômico-financeiras estabelecidas nos contratos do Sistema de Transporte foram acompanhadas verificando-se as 
movimentações de controle acionário, cisões, fusões e incorporações, bem como os indicadores contábeis.

Esses acompanhamentos foram realizados com base nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2017, os quais foram 
apresentados em cópias autenticadas, contendo a assinatura do representante da empresa e do contador responsável, publicadas e 
registradas quando necessário, auditadas por empresas de auditoria independente e transmitidas via Sped. 

No quadro a seguir, são apresentados os indicadores contábeis obtidos pelas Empresas Operadoras, vigentes até julho de 2018, 
considerando-se os valores mínimos estabelecidos nos respectivos editais. A partir de então, essas empresas celebraram contratos 
emergenciais com prazos de 180 dias.

As Empresas Operadoras do Subsistema Local e as Empresas Operadoras da Área de Operação  4 do Subsistema Estrutural operaram 
em regime de contratação emergencial, cujos instrumentos não previam obrigatoriedade de apresentar os referidos indicadores 
contábeis, uma vez que possuem prazos de vigência de 6 meses.

Fonte: DG/SRR/GPE - Gerência de Programação Econômico-Financeira
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE DELEGAÇÃO, 
POR CONCESSÃO, DA PRESTAÇÃO 
E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE 
PASSAGEIROS, NA CIDADE DE SÃO 
PAULO
Em 24/04/2018, foram publicados os Editais referentes a três 
Licitações cujos objetos são a delegação, por concessão, da 
prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo 
Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, nos termos 
do art. 2º do Decreto Municipal nº 58.200/18, para o GRUPO 
ESTRUTURAL, GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL E 
GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO, importante meta e uma das 
principais prioridades da Administração e da SMT. Porém, 
em 08/06/2018, os Editais foram suspensos, em razão de 
determinação expressa do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo – TCM.

Em 06/12/2018, considerando as diversas reformulações no 
sentido de atender às determinações e recomendações do TCM, 
os Editais devidamente ajustados, foram publicados no Diário 
Oficial da Cidade – D.O.C. e nos sites da SMT e da SPTrans, com 
as sessões públicas de abertura dos envelopes agendadas para 
23/01/2019.

Dentre as atividades realizadas pelas Áreas Técnicas da SPTrans, 
no tocante aos Editais, destacam-se:

NOVA METODOLOGIA DE REMUNERAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
A metodologia de remuneração apresentada no referido Edital é 
baseada no custo efetivamente realizado, medido em função de 
três variáveis: i) as horas operadas, ii) a quilometragem rodada 
e iii) a quantidade de veículos disponibilizados por tipo de 
tecnologia veicular. Dessa forma, as variações desses fatores são 
prontamente atendidas na fórmula de remuneração, de acordo 
com a necessidade da cidade e da rede de transporte.

A demanda de passageiros, também, é fator relevante na 
remuneração. A nova metodologia prevê uma redução da 
remuneração na hipótese do não atendimento da demanda de 
referência. 

Por outro lado, mecanismos foram criados para estimular a 
qualidade do serviço. Nesse sentido, também, influenciam 
na remuneração: cumprimento de viagens, cumprimento de 
frota, número de acidentes, satisfação do usuário, emissão de 
poluentes e qualidade da manutenção da frota.

A remuneração final considera, ainda,  a distribuição dos ganhos 
de produtividade entre as Empresas Operadoras e o Poder 
Público, no caso de redução do custo por passageiro equivalente 
do Sistema de Transporte.

NOVA REDE DE TRANSPORTE

• Participação em Audiências Públicas nas Subprefeituras – 
Nova Rede;

• Participação e revisão da Rede Projetada;

• Respostas aos questionamentos quanto ao Edital de 
Licitação (Rede de Referência);

• Respostas e esclarecimentos aos questionamentos do 
Tribunal de Contas do Município, sobre o Edital de Licitação;

• Respostas e esclarecimentos aos munícipes e licitantes 
sobre o Edital de Licitação;

• Elaboração de roteiro para a realização de visita técnica de 
interessados na Licitação.

• Elaboração e revisão dos anexos “Introdução ao Sistema 
Integrado” e “Noturno – Rede de Linhas da Madrugada”;

• Preparação do Anexo de Gestão Ambiental.

LINHA CIRCULAR TURÍSTICA 
Realizado levantamento de informações operacionais e jurídicas 
sobre a operação do serviço atual de linha turística e análise 
de material da SPTuris – São Paulo Turismo, visando compor o 
Anexo I do Edital de Licitação.

PESQUISAS E IQT – ÍNDICE DE QUALIDADE DO 
TRANSPORTE
Realizada atualização de parte do Edital, incorporando a 
Pesquisa de Satisfação do Usuário na remuneração dos serviços 
prestados (Metodologia de Remuneração) e revisão técnica da 
metodologia de aferição do serviço incorporado ao IQT – Índice 
de Qualidade do Transporte (Procedimentos de Avaliação dos 
Serviços), buscando o desenvolvimento;

PESQUISAS DE PREÇOS
Foram realizadas pesquisas de preços para compor o processo 
do Edital, no que se referem a:

• Administração e Operação dos Terminais, Estações de 
Transferência, Expresso Tiradentes, Paradas Clínica e 
Eldorado;

• Instalação e Implantação dos Equipamentos Embarcados, 
em toda Frota de Veículos;

• Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial dos 
Terminais, Estações de Transferência, Expresso Tiradentes, 
Paradas Clínica e Eldorado;

• Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação e serviços de 
Zeladoria de Sanitários Públicos de Terminais, Estações 
de Transferência, Expresso Tiradentes, Paradas Clínica e 
Eldorado; 

• Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 
Terminais, Estações de Transferência, dos Corredores e do 
Expresso Tiradentes;

• Serviços prestados ao Usuário pagante do Sistema Bilhete 
Único, com intuito de compor a Operação de Postos de 
Atendimento (Bilheterias) dos Terminais e Estações de 
Transferência;

• Serviços para Manutenção, Atualização e Implantação de 
Tecnologia da Informação e Monitoramento, nos Terminais, 
Corredores, Expresso Tiradentes, Estações de Transferência 
e Paradas.
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RECEITA E REMUNERAÇÃO DO SISTEMA
Na gestão econômica e financeira do Sistema de Transporte, destacam-se, no exercício de 2018, os seguintes fatos:

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 
Em 2018, o volume total de passageiros transportados diminuiu 2,32% (66,5 milhões) em relação a 2017. 

Uma parcela da redução está relacionada ao número de dias com operação normal entre os anos. No período de 2018 ocorreram 201 
dias úteis e 71 dias atípicos entre: feriados, emendas de feriados, manifestações, jogos da copa, etc. contra 217 dias úteis e 52 atípicos 
em 2017. 

Outra parte está relacionada às medidas antifraudes aplicadas no Passe Livre Estudante. As inaugurações das estações da linha 
amarela do Metrô: Higienópolis, em janeiro; Oscar Freire, em abril; e da linha Lilás: Eucaliptos, em março; Moema, em abril; AACD, em 
agosto; Hospital São Paulo, em setembro, Chácara Klabin e estação Santa Cruz, em setembro, também, tiveram impacto na redução da 
demanda do Subsistema Estrutural, principalmente nas Áreas de Operação 7 e 8. 

Quadro 1

Fonte: DG/SRR/GPE - Gerência de Programação Econômico-Financeira                                               
(1) Dados sujeitos a alterações, em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica.

O comparativo das médias dos dias úteis reflete a redução real de passagens, em torno de 1,73% (Quadro 2), o Subsistema Estrutural 
apresentou queda de 2,79% em  2018 em relação à 2017, e o Subsistema Local de 0,25% no mesmo período (2018/2017). 

GESTÃO DA RECEITA E REMUNERAÇÃO 
DO SISTEMA DE TRANSPORTE
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Quadro 2

Fonte: DG/SRR/GPE - Gerência de Programação Econômico-Financeira
(1) Dados sujeitos a alterações, em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica.

No Quadro 3, são apresentadas as distribuições de demanda de passageiros por modalidade de pagamento de tarifa, considerando as 
médias dos dias úteis.

Quadro 3

(1) Dados sujeitos a alterações em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica.

As variações demonstradas no Quadro 3 são reflexos de medidas implantadas em 2017 e 2018 para coibir fraudes e principalmente 
para evitar o uso indevido do beneficio do Bilhete Único Estudante Passe Livre. Destacam-se as seguintes medidas, por ordem 
cronológica: 

• abril/2017 – A grade tarifária foi alterada sem modificar o valor da tarifa básica referencial para grande parte dos usuários 
pagantes:

 » deixar de comercializar todos os Bilhetes Semanais e todos os Bilhetes Temporais de VT e Estudante; 
 » as tarifas dos bilhetes temporais remanescentes (Bilhete Comum Mensal e Comum 24 horas) foram reajustadas pela primeira 
vez desde suas implantações em 2013 e 2014, respectivamente;

 » ocorreu uma alteração na rotina de utilização do passe livre para os casos que utilizavam dois tipos de benefícios (VT e Passe 
Livre), passou a descontar primeiro o vale transporte para depois utilizar o passe livre.

• agosto/2017 - As regras de utilização do Bilhete Único Estudante Passe Livre foram equalizadas com as mesmas regras do Bilhete 
Estudante pagante, de modo a regular seu uso, voltado para a garantia do deslocamento entre residência e instituição de ensino.  
Cada cota estudantil permite a utilização de até 4 ônibus no período de 2 horas.  

• setembro/2017 -  Início da suspensão do beneficio de estudante por meio do reconhecimento facial, por uso indevido por 
terceiros.

• agosto/2018 -  Adoção de procedimento para que o estudante comprove a baixa renda (até 1,5 salário mínimo per capta) para 
obtenção do benefício do Passe Livre, devendo passar por  entrevista nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para 
manter o benefício da gratuidade no transporte público. Esse procedimento faz parte do Convênio entre a SPTrans e a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) com o objetivo de assegurar o benefício aos estudantes de baixa 
renda. Com essa medida deixaram de sair dos cofres públicos, em 2018, R$ 35 milhões, em função de estudantes sem direito ao 
benefício.
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Esses fatores provocaram redução nas modalidades Bilhete Único Temporal e do Bilhete Único  Estudante Passe Livre, sendo que parte 
migrou para os demais tipos de pagamentos. 

RECEITA TOTAL DO SISTEMA
Além do reajuste na tarifa nominal de 5,3% de R$3,80 para R$4,00, ocorrido em 07/01/2018, a migração das modalidades Bilhete Único 
Temporal e do Bilhete Único Estudante Passe Livre para os demais tipos de pagamentos, citados no item anterior, tiveram impacto no 
aumento da receita tarifária em 2018, de R$287,6 milhões (6,10%) em relação a 2017. 

A receita tarifária por passageiro transportado apresentou variação positiva de 8,62% em relação a 2017. Como a demanda em 2018 foi 
menor, a receita média para cada embarque ficou maior em relação a 2017.

Quadro 4

DG/SRR/GPE – Gerência de Programação Econômico-Financeira
(1) Dados sujeitos a alterações em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica.

Em 2018, foram repassados ao Sistema R$ 3.017 bilhões de recursos orçamentários a título de compensação tarifária (regime de 
competência), representando um aumento de 4,03% em relação a 2017, conforme demonstrado no Quadro 5.

Quadro 5

Fonte: DA/SFI/GOF – Gerência de Orçamento e Finanças

A receita total, incluindo todas as entradas, teve um acréscimo de 5,31% em relação a 2017, aumento de R$ 407.2 milhões, conforme 
demonstrado no Quadro 6. 

Quadro 6

Fonte: DG/SRR/GPE – Gerência de Programação Econômico-Financeira
(1) Dados sujeitos a alterações em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica.
(2) Comissão de recarga, publicidade nos ônibus, locação de espaços nos terminais.
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REMUNERAÇÃO DAS EMPRESAS OPERADORAS
No total do ano, a remuneração aumentou 6,42% (R$ 491 milhões) em relação ao ano anterior, sendo 5,8% (R$ 299 milhões) para o 
Subsistema Estrutural e 4,7% para o Subsistema Local (R$ 192 milhões) – regime de competência, conforme demonstrado no Quadro 7.

As Empresas Operadoras do Subsistema Local e da Área 4 do Subsistema Estrutural continuaram operando sob o regime de 
contratação emergencial. A partir de julho de 2018 todas as Empresas Operadoras do Subsistema Estrutural passaram a operar 
também sob o regime de contratação emergencial.

O valor médio unitário de remuneração por passageiro transportado elevou-se em 8,95% em relação ao ano anterior.

Quadro 7
Fonte: DG/SRR/GPE – Gerência de Programação Econômico-Financeira

(1) Dados sujeitos a alterações em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica. Inclui remuneração dos Terminais Urbanos de Transferências.
(2) Valor remunerado por passageiro registrado (pagantes, gratuitos e integrados)

No valor remunerado do Subsistema Estrutural estão inclusos os serviços de operação, administração e manutenção dos Terminais de 
Transferência, que, a partir de agosto de 2015 passaram a ser realizados pelo referido Subsistema.

Conforme demonstrado no Quadro 8, outros itens são inclusos no total remunerado do Sistema.

QUADRO 8
Fonte: DG/SRR/GPE – Gerência de Programação Econômico-Financeira

Em 2018, o Serviço Atende+, o qual possui dotação orçamentária própria, foi remunerado no valor de R$ 141 milhões.

Relativamente às multas do RESAM, em 2018 foi descontado da remuneração das Empresas Operadoras o montante de R$35,3 
milhões, sendo R$ 21,5 milhões do Subsistema Estrutural e R$13,8 milhões do Subsistema Local.

CUSTO DO SISTEMA
O aumento no custo total do Sistema de Transporte foi de 6,36%, conforme demonstrado no Quadro 9, incluindo os custos de 
remuneração das Empresas Operadoras, despesas com a operação e manutenção dos terminais de transferência, comercialização de 
créditos eletrônicos e gerenciamento do sistema, limitado a 3,5% da receita total do Sistema. 

QUADRO 9 

Fonte: DG/SRR/GPE – Gerência de Programação Econômico-Financeira
(1) Dados sujeitos a alterações em função de novos processamentos no sistema de bilhetagem eletrônica. Não inclui remuneração dos Terminais de Transferência.



60

Relatório de Administração 2018

ACESSO A INFORMAÇÃO AO PÚBLICO
No Portal de Acesso às Informações da SPTrans, no exercício de 2018,  foram mantidos os quadros de remuneração diária do Sistema 
de Transporte, por Área de Operação, das Empresas Operadoras dos Subsistemas Estrutural e Local. Nos referidos quadros, além da 
remuneração das Empresas Operadoras, são apresentados os dados de passageiros transportados, os valores de remuneração por 
passageiro registrado, além dos descontos contratuais, como as  multas do RESAM – Regulamento de Sanções e Multas, aluguel das 
garagens públicas, publicidade nos ônibus, entre outros.

PLANILHA TARIFÁRIA
Com o objetivo de adequar a receita aos custos do Sistema, em 7 de janeiro de 2018 as tarifas de ônibus e trilho sofreram reajuste 
da tarifa básica, passando de R$ 3,80 para R$ 4,00. A tarifa integrada (ônibus + trilho) passou de R$ 6,80 para R$ 6,96.  Os bilhetes 
temporais também apresentaram reajustes em suas tarifas, no mesmo percentual da tarifa básica.

O relatório e a planilha tarifária  estão  publicados no portal de acesso a  informação, com  as devidas justificativas.   

Endereço eletrônico: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=227887

BILHETE ÚNICO
Em 2018, objetivando aperfeiçoar o processo de atendimento aos usuários do Bilhete Único, foram implantadas as seguintes medidas 
de melhoria:

• Ampliação do horário de atendimento do setor de suporte aos postos de atendimentos,  denominado “ilha” para 24 horas, sete 
dias por semana. Essa medida possibilitou suporte a 115.000 atendimentos no ano, um crescimento de 30%, comparado a 2017;

• Remanejamento do fluxo dos serviços executados nos Postos Centrais e direcionamentos para os demais postos de atendimento, 
com a definição de um cardápio de serviços por grau de complexidade e níveis de acesso aos sistemas;

• Disponibilização de sistema de agendamento eletrônico: em uma primeira fase os atendentes dos postos descentralizados estão 
utilizando o sistema para encaminhar usuários com problemas não solucionáveis nessas unidades, para o posto central com data 
e hora marcada, melhorando a qualidade do atendimento; 

• Atualização e readequação das regras para validação das informações de Baixa Renda, passando a conceder o benefício do Bilhete 
Único Estudante Passe Livre apenas após a informação do nº NIS validado mediante comparecimento em entrevista do CadÚnico;

• Revisão do Convênio com as Entidades Estudantis UNE/UMES por Termos Aditivos, ampliando as contrapartidas em valores e o 
número de funcionários cedidos para o atendimento aos estudantes, de 10 para 16;

• Criação do manual de Procedimento Operacional Padrão, contemplando todos os procedimentos de atendimento;

• Implantação de medidas conjuntas SPTrans x Prestadora de Serviços de Atendimento para capacitação dos atendentes;

• Revisão dos “Scripts” da Central 156 e reformulação dos procedimentos técnicos no sentido de padronizar e uniformizar as 
orientações aos usuários;

• Implantação de novo serviço para pagamento da taxa de revalidação de Bilhete Único Estudante por meio de rede credenciada e 
aplicativos;

• Ampliação dos serviços disponibilizados pela Central 156, com a implantação de novo serviço aos usuários para pagamento da 
taxa de solicitação de Bilhete Único Estudante por meio da disponibilização do envio do código de barra do boleto, via SMS por 
meio da Central 156, ou no próprio site da SPTrans;

• Atualização da funcionalidade do “esqueci minha senha” no site da SPTrans para disponibilizar outros meios de recuperação e 
cadastro de nova senha, retirando – nos meses de pico – cerca de 340 usuários do Posto de Atendimento;

• Elaboração, aprovação, acompanhamento e finalização do projeto da nova praça de atendimento, a ser instalada na Unidade Boa 
Vista III;

• Criação do Comitê de Gestão de Crise e do Plano de Gestão de Crise para preparar os postos para o aumento da demanda dos 
meses de pico, com as seguintes ampliações na capacidade de atendimento:

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

AMPLIAÇÕES POSTOS CENTRAIS
PLANO DE GESTÃO DE CRISE

Setor Regular Pico

Funcionários 51 106

Guichês 42 75

Triagem 3 11

AMPLIAÇÕES POSTOS DESCENTRALIZADOS
PLANO DE GESTÃO DE CRISE

Setor Regular Pico

Funcionários 392 435

Guichês 123 167

Triagem 17 22
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• Disponibilização do atendimento online, com parceria entre a SPTrans e a SMIT, por meio da plataforma do SP156, tendo sido 
atendidos 4.947 usuários pelo Portal, no período de 15/10/2018 a 31/12/2018;

• Atualização de todos os cadastros das 7.026 unidades de ensino, com a consequente suspensão do acesso ao sistema das 
unidades com cadastros desatualizados; 

• Treinamento e capacitação de todos os 450 atendentes e supervisores dos Postos de Atendimento de terminais, lojas e postos 
centrais, com a criação de premiação do atendente do mês, em parceria com a Prestadora de Serviços de Atendimento, atingindo 
75% de avaliações “ótimo” e 24% “bom”; 

• Desenvolvimento do Programa Cidadão em Ação, de estímulo e acompanhamento dos 247 estagiários alocados nas 
Subprefeituras para Atendimento aos usuários especiais, de forma a melhorar o atendimento; 

• Implantação da Central de Intérprete de Libras, como Projeto Piloto, em doação da SMPED, no Posto da BVI de Atendimento a 
Passageiros Especiais; 

• Capacitação na linguagem de LIBRAS de 250 funcionários, entre estagiários, empregados e terceirizados, que desempenham 
função de atendimento a esse público, com curso básico ministrado pela SMPED;

• Planejamento, readequações, execução e treinamento para projeto de 5 unidades do projeto DESCOMPLICA (“Poupatempo” 
Municipal) da SMIT; 

• Revisão e atualização do processo para solicitação do benefício da gratuidade para passageiros especiais, com a digitalização dos 
documentos em todas as Subprefeituras, dando maior celeridade ao procedimento e reduzindo a quantidade de tramitações por 
malote e do arquivo físico; 

• Digitalização dos documentos e processos dos usuários do Bilhete Único, nas modalidades   Comum e Vale Transporte, atendidos 
nos Postos Centrais. 
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PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE DO BILHETE ÚNICO 

Em 2018, foram mantidas as medidas de prevenção e combate à fraude adotadas em 2017, e novos mecanismos foram 
implementados com o propósito de dar continuidade aos trabalhos. Dentre as quais se destacam:

ALTERAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAR ISENÇÃO TOTAL NO PAGAMENTO DE PASSAGENS 
PARA OS ESTUDANTES DECLARADOS “BAIXA RENDA”
Desde 01/02/2018, os estudantes declarados “baixa renda” precisam se cadastrar no CadÚnico e obter o número do NIS – Número de 
Identificação Social. A comprovação da renda se dá por meio da consulta ao banco de dados do CadÚnico para verificar se o requisito 
“renda familiar” é compatível para que o estudante tenha direito à isenção total no pagamento das passagens.  Os estudantes tiveram 
prazo para realizar o cadastramento para obter o número do NIS, passado o prazo, aqueles que não fizeram o cadastro, e aqueles cuja 
renda familiar era superior àquela que concede direito ao benefício, perderam direito à isenção total no pagamento das passagens, 
podendo usufruir da isenção parcial de 50%. 

ADEQUAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE ALUNOS PARA AQUISIÇÃO DO BILHETE ÚNICO 
ESTUDANTE
Representantes da SPTrans se reuniram com representantes da SEE – Secretaria de Estado da Educação e da SME – Secretaria 
Municipal de Educação, para verificar as necessidades de ajustes em sistemas de cada órgão a fim de viabilizar o compartilhamento 
de bancos de dados de estudantes, de responsabilidade de cada um desses órgãos, a fim de conferir a autenticidade das informações 
com vistas à concessão do benefício de isenção parcial ou total do pagamento de passagens.  

As medidas antifraude, citadas no Quadro 1, foram adotadas para conter irregularidades no processo de solicitação do benefício 
de gratuidade aos estudantes, bem como impedir a incidência de fraude no uso desse benefício, e têm sido responsáveis pelo 
cancelamento de inúmeros benefícios concedidos com base em informações falsas, e aqueles utilizados indevidamente.  

No Quadro 1, estão demonstrados os números de cancelamentos de benefício por tipo de ação adotada.  

Quadro 1 – Medidas Antifraude adotadas no processo de solicitação/utilização do Benefício de Gratuidades para Estudantes
Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

INTENSIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE FOTOS CAPTURADAS PELAS CÂMERAS INSTALADAS 
NOS VALIDADORES DOS COLETIVOS
A “Biometria Facial – RECON”, medida antifraude desenvolvida pela SPTrans, adotada em 2017 e intensificada em 2018, foi o 
procedimento que mais surtiu efeito no combate à fraude com cartões de gratuidade, foi responsável pela redução da fraude cometida 
com Bilhetes de Estudante que concedem ao titular direito à isenção total no pagamento da tarifa.  Um comparativo da utilização 
do mecanismo feito entre 2017 e 2018, conforme Quadro 2, demonstrou um aumento de 1.711,43% de cartões cancelados por uso 
comprovado do benefício por terceiros. Isso permitiu à SPTrans elaborar novas estratégias para controlar a concessão, e impedir o uso 
indevido do benefício. 
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Quadro 2 – Comparativo 2017 x 2018 – Cartões de Estudante cancelados por uso indevido

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

Ainda no intuito de inibir a incidência de fraudes, a SPTrans adequou as regras para aquisição de cartões sem vínculo com o usuário 
(anônimo). 

NOVAS REGRAS PARA AQUISIÇÃO DO BILHETE ÚNICO “ANÔNIMO”
Desde junho de 2018, em atendimento ao disposto na Portaria nº 111/18 - SMT.GAB, de 09/06/2018,  que regulamentou a aquisição do 
Bilhete Único sem Personalização, para adquirir um cartão é preciso fazer um cadastro prévio e simplificado, mediante apresentação 
de documentos. Além disso, para obter esse tipo de cartão é necessário pagar o valor equivalente a uma tarifa básica vigente, e fazer 
uma recarga mínima no valor de cinco tarifas básicas vigentes. Cada usuário pode obter apenas um cartão desse tipo. 

Além da adoção dessas medidas, outras medidas no âmbito do Sistema de Bilhetagem Eletrônica  foram implantadas com essa 
finalidade. 

O comparativo abaixo demonstra o aumento significativo de cartões cancelados por fraude após a adoção das novas medidas de 
combate à fraude.  

Quadro 3 – Comparativo 2017 x 2018 - Cartões apreendidos e cancelados por fraude

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização
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Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

Para que os usuários possam saber se um Ponto de Venda é oficial, bem como para comprovar a autenticidade dos créditos 
adquiridos, foram disponibilizados os meios de proporcionar maior confiabilidade e segurança aos usuários no momento da aquisição 
de seus créditos de viagem, quais sejam:

COLOCAÇÃO DE BANNER DE IDENTIFICAÇÃO NOS POSTOS DE VENDA OFICIAIS
A SPTrans desenvolveu e implantou, em conjunto com as credenciadas de venda de créditos eletrônicos de viagem, um banner de 
identificação dos pontos de venda de créditos oficiais. Desde janeiro de 2018, esse dispositivo tem sido fixado em local visível para 
facilitar a identificação dos Postos de Venda de Créditos Oficiais pelos usuários de Bilhete Único. 

IMPLANTAÇÃO, NO SITE DA SPTRANS, DE UM LINK DE CONSULTA DA AUTENTICIDADE DA RECARGA
No que se refere à comprovação da autenticidade dos créditos adquiridos, a SPTrans disponibilizou, desde maio de 2018, em seu site, o 
link www.sptrans.com.br/recibo, que o usuário pode acessar logo após a compra dos créditos a fim de verificar sua autenticidade.  

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECARGA NOS ÔNIBUS
Em dezembro de 2018, a frota total de veículos em operação no Sistema de Transporte foi de 14.048 carros, dos quais 9.651 (68,7% da 
frota) já contavam com terminais de recarga instalados em seu interior. Os equipamentos possibilitam recargas de créditos de vale-
transporte, gratuidade de estudantes e créditos adquiridos por meio de aplicativos para celular, ou na Loja Virtual da SPTrans.
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REDE COMPLEMENTAR
A SPTrans conta com um total de 15 empresas credenciadas e ativas na Rede Complementar de venda e recarga de créditos de Bilhete 
Único, das quais nove possuem aplicativo para telefone móvel, e uma oferece serviço de compra de créditos por telefone, conforme 
Quadros a seguir.

Quadro 4 - Empresas que firmaram Termo de Credenciamento para Rede Complementar

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

Quadro 5 –  Estabelecimentos Credenciados – 2018

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

Em 2018, foram emitidos mais de dois milhões de cartões. Comparando as quantidades de cartões “Anônimos” emitidos em 2017, 
com a quantidade emitida em 2018, constata-se que as medidas antifraude adotadas com relação a esse tipo de cartão surtiram efeito 
positivo e representaram uma redução de aproximadamente 270,26% na quantidade de cartões “anônimos” emitidos. 
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Quadro 6 - Comparativo 2017 x 2018  - Quantidade de Cartões emitidos em 2017

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização

Quantidade de Cartões emitidos em 2018

Fonte: Superintendência de Atendimento e Comercialização
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FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
A equipe de fiscalização da SPTrans atua, ininterruptamente, para cumprir seu papel de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
contratuais e legais por parte das Empresas Operadoras dos Subsistemas Estrutural e Local e dos serviços autorizados nas 
modalidades de táxi, fretado, escolar, moto frete e carga frete.

REDE DE ÔNIBUS DA MADRUGADA - NOTURNO
A Rede de Ônibus da Madrugada – Noturno foi implantada em 28/02/2015. Em 2018, por intermédio das Áreas de Fiscalização da 
SPTrans,  foi realizado o acompanhamento das 150 linhas de operação noturna - da zero hora às 4h, totalizando 544 ônibus/dia, por 
meio da Operação Controlada, proporcionando intervalos de 15 minutos entre as partidas das linhas estruturais e de 30 minutos entre 
as partidas das linhas locais.

Foram transportados 11.979.429 passageiros, proporcionando acesso a 22 Terminais Urbanos, 9 Estações do Metropolitano, 1 Estação 
da EMTU e 1 Estação da CPTM. 

Fonte: Superintendência de Operações

GESTÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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FAIXAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS
Em 2018, foi mobilizada a equipe para fiscalização e acompanhamento dos corredores e faixas exclusivas. Visando priorizar o 
transporte coletivo por meio do cumprimento da legislação de trânsito, foram credenciados outros empregados para exercer função 
como Agentes da Autoridade de Trânsito, permitindo a emissão de Autos de Infração.

Tais ações proporcionaram o aumento na velocidade dos ônibus, melhorando o desempenho geral do Sistema de Transporte e o 
atendimento à demanda, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações

FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE – SUBSISTEMAS ESTRUTURAL E LOCAL 
Com o efetivo de 690 técnicos de fiscalização que atuam em campo, de uma equipe composta por 879 profissionais, ao longo de 
2018 foram realizadas 73.005 ações de fiscalização, sendo 64.586 fiscalizações por região, 397 do tipo de lotação em ponto/trecho 
específicos e 8.022 verificações de frequência de linhas (fiscalizações de partida).

Nas fiscalizações realizadas nos veículos do Sistema de Transporte e nas documentações dos operadores, culminou com a interdição 
de atividade de 1.017 veículos suspensos e 275 apreendidos, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações
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FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 
Em 2018, a fiscalização eletrônica do descumprimento de 
viagens (código G64 Descumprimento de Viagens - Padrão de 
Eficiência do Regulamento de Sanções e Multas - RESAM) passou 
a ser aplicada em dias úteis alternados em cada semana, além 
dos sábados, domingos e feriados.

Com a implantação do Planejamento Estratégico 2018 – 2020, o 
prazo para o cálculo da infração G-64 diminuiu de 16 dias úteis 
para 11 dias úteis.

Em 2018, foram aplicados R$ 23,1 milhões, em multas código 
G64 e no mesmo período foram descontados R$ 14,1 milhões. 

Ressalta-se que as multas são descontadas na remuneração das 
Empresas Operadoras após passar por todas as instâncias de 
recursos e julgamentos.

FISCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE 
TRANSFERÊNCIA E EXPRESSO TIRADENTES 
A SPTrans fiscaliza os serviços de administração,  operação, 
exploração comercial, limpeza, e  segurança dos Terminais de 
Transferência do Sistema de Transporte e Expresso Tiradentes, 
por meio das respectivas planilhas, e os resultados das 
avaliações são publicados na intranet.

FISCALIZAÇÃO PARA COMBATE ÀS AÇÕES FRAUDULENTAS DO BILHETE ÚNICO E OUTROS MEIOS 
ENGANOSOS
Com o efetivo de 24 técnicos, a equipe de combate à fraude desenvolveu ações de fiscalização operacional com o propósito de 
combater as ações fraudulentas e/ou atos enganosos praticados por usuários e por operadores dos Subsistemas Estrutural e Local do 
Sistema de Transporte, em desacordo com o RESAM.

Em 2018, essas ações foram intensificadas, com a elaboração de planos e operações conjuntas com as equipes da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos - CPTM e do Metropolitano de São Paulo – Metrô, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações

Fonte: Superintendência de Operações
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COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS
A SPTrans presta serviços de planejamento, organização e fiscalização do Sistema de Transporte 
em atendimento a diversos eventos culturais, esportivos, religiosos e sociais que, por suas próprias 
características, requerem alteração nas condições normais de operação do Sistema. Em 2018, a 
equipe de fiscalização acompanhou 530 eventos na cidade de São Paulo, dos quais se destacam:

Comemoração ao Aniversário de São Paulo; Vestibular FUVEST; Operação Carnaval 2018; Parada do 
Orgulho LGBT; Futebol nos estádios do Morumbi, Pacaembu, Allianz Parque Palmeiras e Canindé; 
Marcha para Jesus; Circuito Night Run; Fashion Week & Fashion Run; Corrida do Centro Histórico; 
Salão Duas Rodas; Desfile Cívico Militar do Dia da Independência; Mostra Internacional de Cinema; 
Virada Cultural; Comemorações do Dia do Trabalho em 1º de Maio; Finados; Festa de São Judas; 
Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1; Réveillon na Paulista; e Corrida Internacional de São Silvestre.

FISCALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS AUTORIZADOS - TRANSPORTE DIFERENCIADO
A equipe de fiscalização da SPTrans atua ininterruptamente, realizando estudos, planejamento e logística da fiscalização dos serviços 
autorizados de táxi, escolar, fretamento e carga-frete. 

Ao longo de 2018 foram realizadas 191.156 ações de fiscalização, sendo verificados 171.717 táxis, 9.714 escolares, 9.484 fretamentos, 
39 carga-frete e 202 lotações, proporcionando uma média de 15.929 ações mensais. 

De uma equipe composta por 123 profissionais, desses, 112 são Técnicos de Fiscalização que atuam em campo, sendo realizadas as 
atividades a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações

As equipes de fiscalização têm, ainda, participação ativa no acompanhamento dos serviços prestados pelas modalidades táxi e 
fretamento nos Terminais Rodoviários Jabaquara, Tietê e Barra Funda e no Aeroporto de Congonhas; monitoramento da área 
abrangente da Zona Máxima de Restrição de Fretamento – ZMRF; nas operações especiais por meio de ações simultâneas dos 
órgãos: SPTrans, Departamento de Transportes Públicos - DTP, Companhia de Engenharia de Trafego - CET, Policia Militar – CPTRAN, 
Guarda Civil Metropolitana – GCM,  Subprefeituras,  Agencia Nacional de Transporte Terrestre – ANTT, Instituto de Pesos e Medidas 
- IPEM e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; elaboração de Planos 
Operacionais e acompanhamento de eventos na Cidade, destacando-se, em 2018, Salão do Automóvel, Carnaval,  GP Brasil de Fórmula 
1, Marcha para Jesus, Parada do Orgulho LGBT, Virada Cultural e Corrida Internacional de São Silvestre.

+530
EVENTOS
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CONTROLE DAS PENALIDADES DECORRENTES DO RESAM
Em decorrência das irregularidades na prestação dos serviços de transporte constatadas pelas equipes  da SPTrans, são aplicadas 
penalidades previstas no Regulamento de Sanções e Multas – RESAM. Os Boletins de Irregularidades, Descumprimentos de Partidas 
(G48), e Descumprimento de Viagens (G64), emitidos são processados e gerados os respectivos Autos de Infração às Empresas 
Operadoras dos Subsistemas Estrutural e Local.

Em 2018, foram emitidos 86.129 Autos de Infração, sendo 54.017 referentes ao Subsistema Estrutural e 32.112 ao Subsistema Local, 
totalizando R$ 50.710.124,23, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.

Autos de Infração Emitidos em 2018 – Subsistema Estrutural

Fonte: Assessoria Técnica da Diretoria de Operações - Multas

Autos de Infração Emitidos em 2018 - Subsistema Local

Fonte: Assessoria Técnica da Diretoria de Operações - Multas
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No Quadro a seguir o Total de Autos de Infração e respectivos valores emitidos para os Subsistemas Estrutural e Local – 2017/2018

Fonte: Assessoria Técnica da Diretoria de Operações - Multas

RENOVAÇÃO DA FROTA
Renovar a frota significa melhorar as condições de conforto, segurança e confiabilidade dos serviços de transporte oferecidos 
aos usuários. Com base nessa premissa, em 2018, foram incluídos no Sistema de Transporte 1.447 veículos 0 km, sendo 610, nos 
Subsistema Estrutural e 837, no Subsistema Local.

Fonte: Área de Cadastro da Frota e dos Operadores

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA FROTA

Fonte: Área de Cadastro da Frota e dos Operadores
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CENTRO DE OPERAÇÕES - COP
Área da SPTrans, responsável pelo monitoramento da frota e tratamento de situações de emergências envolvendo o Sistema de 
Transporte, o COP – Centro de Operações, atendeu, acompanhou e registrou, durante 2018, o total de 52.232 ocorrências operacionais, 
desenvolvendo, ainda, outras atividades relacionadas ao controle, movimentação de recursos e suporte às equipes de fiscalização em 
campo.

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ACIDENTES EM TRANSPORTES - PRAT
O Programa de Redução de Acidentes em Transportes – PRAT, criado pelo Decreto Municipal nº 48.246/2007, com o objetivo de reduzir 
a quantidade e a gravidade dos acidentes em transportes, realizou as seguintes atividades em 2018:
Fonte: Superintendência de Operações

Nas ocorrências com vítimas (acidentes e atropelamentos), os técnicos de campo elaboram o  Relatório Preliminar de Acidente (RPA) e 
encaminham para análise do Grupo Executivo do PRAT (GEX).

Conforme a Portaria 129/08 SMT.GAB, após análise, se constatado que o motorista não dirigiu defensivamente, ele é afastado e 
bloqueado no Cadastro, até que refaça o curso de Direção Defensiva (reciclagem), bem como apresente exame psicotécnico e de 
sanidade física e mental, emitidos por profissionais legalmente habilitados.

Além do acompanhamento das ocorrências, os técnicos, também, atuam de forma preventiva, analisando e identificando locais 
e situações de risco para motoristas e pedestres, cujos apontamentos são encaminhadas às áreas competentes para o devido 
tratamento.

GUINCHOS
Os guinchos da SPTrans foram utilizados para remoções, em caráter emergencial, de ônibus e veículos de terceiros, avariados ou 
envolvidos em acidentes em corredores, faixas exclusivas,  terminais e outras vias de circulação do Sistema de Transporte, bem como 
para remoção de veículos apreendidos pelas equipes de fiscalização e transferência/reposicionamento de frota pública em pátios da 
SPTrans, totalizando, em 2018, 274 atendimentos.

Prestaram apoio, também, nos grandes eventos da Cidade de São Paulo, em especial: Aniversário da Cidade de São Paulo, Operação 
Carnaval, Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e Corrida de São Silvestre.
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Esse sistema envolve o relacionamento entre os acionistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, os Comitês instituídos, o 
Conselho Fiscal, a Auditoria Independente e demais partes interessadas, conforme demonstrado na figura a seguir.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Em atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 13.303/2016, a SPTrans adotou o sistema de gestão pelo qual a Companhia criou um conjunto 
eficiente de mecanismos e instrumentos de Governança Corporativa, a fim de assegurar que os comportamentos dos administradores estejam 
sempre alinhados com o melhor interesse da Empresa.



Tipo Quantidade

Carta 13

E-mail 96

Formulário 01

Presencial 09

Sistema Eletrônico de Informações - SEI 471

Telefone 13

Total 603
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A seguir as principais competências das atuais instâncias de 
Governança Corporativa da SPTrans. 

ASSEMBLEIA GERAL
À Assembleia Geral, com os poderes que a Lei lhe confere, cabe 
decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade 
e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. 

ADMINISTRAÇÃO 
A administração da SPTrans compete ao Conselho de 
Administração e à Diretoria Executiva. 

Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de 
Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma 
pessoa. 

CONSELHO FISCAL 
Compete fiscalizar os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
É órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se 
reporta diretamente, com as seguintes principais atribuições:

• Opinar sobre a contratação e destituição de auditor 
independente;

• Supervisionar as atividades dos auditores independentes, 
avaliando sua independência, a qualidade dos serviços 
prestados e a adequação de tais serviços às necessidades 
da Sociedade;

• Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de 
controle interno, de auditoria interna e de elaboração das 
demonstrações financeiras da Sociedade;

• Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos 
de controle interno, das demonstrações financeiras e das 
informações e medições divulgadas pela Sociedade;

• Avaliar e monitorar exposições de risco da Companhia, 
podendo requerer, entre outras, informações detalhadas 
sobre políticas e procedimentos referentes a remuneração 
da administração, utilização de ativos da empresa, e gastos 
incorridos em nome da Empresa;

• Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a 
área de auditoria interna, a adequação das transações com 
partes relacionadas;

• Elaborar relatório anual com informações sobre 
as atividades, os resultados, as conclusões e as 
recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, 
registrando, se houver, as divergências significativas 
entre administração, auditoria independente e Comitê 
de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações 
financeiras.

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
O Comitê de Elegibilidade da SPTrans, eleito em Assembleia 
Geral Extraordinária, em março de 2018, tem a atribuição de 
auxiliar o Acionista Controlador na verificação da conformidade 
dos requisitos e ausência de vedações dos indicados, de acordo 
com o estabelecido na Lei Federal nº 13.303/2016, na Lei Federal 
6.404/1976 e no Estatuto Social da Empresa.

As Atas das reuniões do Comitê estão registradas no Sistema da 
Controladoria Geral do Município – CGM. 

OUVIDORIA
Instituída pelo Diretor Presidente, em julho de 2018, a Ouvidoria 
tem como atribuições:

• Atender, acompanhar e responder às reclamações, 
solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativas aos 
serviços prestados pela SPTrans, atuando como canal de 
segunda instância; 

• Receber denúncias externas sobre práticas de corrupção, 
fraude, atos ilícitos e irregularidades que prejudiquem o 
patrimônio e a reputação da SPTrans. 

Em 2018, por meio desse canal, foram realizados atendimentos 
de demandas provenientes da Ouvidoria Geral do Município 
– OGM, de outras ouvidorias e órgãos públicos e de usuários, 
registradas conforme quadro a seguir.

Fonte: Ouvidoria SPTrans

Do total desses registros, 97,68% foram encerrados em 2018; 
1,99% em andamento e 0,33% não eram de competência da 
SPTrans.

A SPTrans, por meio da Ouvidoria, participou, ainda, de reuniões 
no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - CMTT, Grande 
Conselho Municipal do Idoso, Comitê de Gestão Estratégica, 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida, Comitê de Auditoria Estatutário da SPTrans, Projeto 
Portas Abertas – iniciativa conjunta entre a Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Municipal 
de Educação, de regulamentação Municipal da Lei Federal 
13.460/2017 - Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público e do 
1º Encontro dos Pontos Focais da Política de Atendimento ao 
Cidadão, dentre outras.

ASSESSORIA DE CONFORMIDADE, GESTÃO DE 
RISCOS E CONTROLE INTERNO (COMPLIANCE)
Área vinculada ao Diretor Presidente, responsável pela 
verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, 
com as seguintes atribuições:

• Propor políticas de Conformidade e Gerenciamento 
de Riscos e comunicá-las a todo o corpo funcional da 
organização; 

• Verificar a aderência da estrutura organizacional e dos 
processos, produtos e serviços da empresa às leis, 
normativos, políticas e diretrizes internas e demais 
regulamentos aplicáveis; 
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• Comunicar à Diretoria, aos Conselhos de Administração e 
Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário a ocorrência de 
ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à 
empresa; 

• Verificar a aplicação adequada do princípio da segregação 
de funções, de forma que seja evitada a ocorrência de 
conflitos de interesse e fraudes; 

• Propor procedimentos que assegurem a pronta interrupção 
de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva 
remediação dos danos gerados; 

• Coordenar os processos de identificação, classificação e 
avaliação dos riscos a que está sujeita a Sociedade; 

• Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação 
para mitigação dos riscos identificados, verificando 
continuamente a adequação e a eficácia da gestão de 
riscos; 

• Estabelecer planos de contingência para os principais 
processos de trabalho da organização;

• Garantir a transparência da pessoa jurídica; 

• Garantir a confiabilidade dos indicadores de desempenho 
da entidade. 

COMITÊ DE CONFORMIDADE, GESTÃO DE RISCOS E 
CONTROLE INTERNO  
Instituído pelo Diretor Presidente, composto por representantes 
das Diretorias, com a atribuição de apoiar a Área de Compliance, 
na execução de suas atividades. 

Em 2018, o Comitê realizou o levantamento e mapeamento dos 
riscos da SPTrans. 

COMITÊ DE CONDUTA
Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê é composto por 
três empregados, com a atribuição de receber manifestações 
ou denúncias, no âmbito interno, sobre possíveis desvios ao 
disposto no Código de Conduta e Integridade da SPTrans.

Em maio de 2018, foi implantado o Código de Conduta e 
Integridade da SPTrans, sendo entregue um exemplar a todos os 
empregados, Diretores, Conselheiros de Administração e Fiscal, 
membros do Comitê de Auditoria Estatutário e fornecedores.

Com o objetivo de dar amplo conhecimento do Código de 
Conduta e Integridade, a Empresa promoveu nos meses de 
junho e julho palestra a todos os empregados, estagiários, 
Diretores e Conselheiros de Administração.

COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA – CGE
Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê é composto por representantes das Diretorias da Empresa, com as seguintes atribuições:

• Verificar a aderência das metas aos objetivos estratégicos definidos pela alta direção da Companhia;

• Acompanhar o processo e desdobramento das metas definidas pelas Áreas Técnicas da SPTrans;

• Verificar a adequação dos planos de ação, elaborados pelas Áreas Técnicas;

• Emitir, divulgar e acompanhar o Plano de Metas Anual;

• Analisar e consolidar os Relatórios de 
Acompanhamento emitidos pelas Áreas 
Técnicas, para análise crítica da alta direção 
da Companhia.

Em 2018, o Comitê desenvolveu o processo 
de Planejamento Estratégico da SPTrans, com 
o objetivo de dar foco, alinhar, estruturar 
e monitorar as ações das Diretorias, 
Superintendências e Áreas Técnicas, de forma 
articulada e transparente, direcionando as ações 
da SPTrans no cumprimento de metas voltadas 
aos interesses de seu público-alvo: usuários, 
população da cidade, órgãos da administração 
pública e colaboradores. 

A partir da constituição do CGE, foram definidas as 
responsabilidades de todas as partes envolvidas 
no processo.

Por sua importância para a SPTrans, o 
Planejamento Estratégico foi desenvolvido no nível das Superintendências da Empresa.

Em todas as etapas do processo houve pleno envolvimento dos Diretores, Chefe de Gabinete, Superintendentes e representantes do 
CGE, em um esforço concentrado no sentido de compatibilizar oportunidades externas e condições internas, para definição de metas 
focadas nos objetivos da Empresa. 

Para determinar o horizonte futuro da Empresa foram definidos, pelo Diretor Presidente, três grandes objetivos, voltados à melhoria 
da qualidade dos serviços gerenciados pela SPTrans; a modernização dos processos internos e valorização do corpo técnico; e a 
consolidação da imagem da Empresa.
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Objetivos Estratégicos 

1. Gerenciar, planejar e fiscalizar o Sistema de Transporte Coletivo 
Público de Passageiros por ônibus, buscando aumentar a 
sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços 
oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da 
mobilidade urbana da cidade de São Paulo;

2. Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na 
produtividade dos processos e efetividade dos resultados, 
na valorização do corpo técnico e no desenvolvimento da 
infraestrutura física e tecnológica;

3. Construir e consolidar a imagem de excelência e inovação da 
SPTrans na gestão de um dos maiores Sistemas de Transporte 
Coletivo Público de Passageiros do mundo.

A partir dos Objetivos Estratégicos foram estabelecidas e desdobradas 
as metas, definidos os indicadores e formulados os planos de ação.

Como resultado desse processo, 87 metas foram estabelecidas e 
desdobradas pelas Áreas Responsáveis e integram o Plano de Metas 
2018 – 2020 da SPTrans.

Do total de metas, 37% estão associadas à melhoria da gestão do 
Sistema de Transporte; 52% a modernização dos processos e 
valorização dos profissionais da SPTrans; e 9% à consolidação da 
imagem da SPTrans.

Após aprovação do Plano de Metas, em dezembro de 2018 foi iniciado 
o processo de acompanhamento e análise crítica dos resultados, os 
quais são compartilhados com todas as Áreas da Empresa.

AUDITORIA INTERNA
Área vinculada tecnicamente ao Comitê de Auditoria Estatutário 
e administrativamente à Diretoria da Presidência, tendo como 
atribuições:

• Avaliar a conformidade dos trabalhos, processos e resultados da 
Sociedade com as normas, regulamentos internos e legislação 
específica;

• Aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a 
confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, 
visando ao preparo de demonstrações financeiras. 

Em 2018, foram realizadas as seguintes atividades: doze reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; atendimento às deliberações do 
Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, em consonância com os dispositivos da Lei nº 13.303/2016; participação em três Comissões 
de Averiguações Preliminares;   participação em Reuniões de Trabalhos de Perícias Técnicas Contábil, Engenharia e Administrativa 
da Extinta Empresa SPBUS – Área 4, nomeado pela Procuradoria Geral do Município – JUD 33;  1 Certificação dos procedimentos de 
recebimento,  pesagem, armazenamento e segurança de Fios de Contato (Cobre), proveniente da Rede Bifilar do Sistema Trólebus 
(aproximadamente 21 toneladas de fios).

TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO
A SPTrans divulga em seu site informações institucionais referentes ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Estatuto Social, 
Organograma, Instrumentos de Governança Corporativa: Políticas Corporativas, Código de Conduta e Integridade, Regulamento de 
Licitações e Contratos – RILC,  contratos, convênios e parcerias da PMSP. Além de informações de Desempenho Institucional, Custos e 
Pessoal, envolvendo tabelas de cargos e folha de pagamento. 

Em atendimento aos requisitos de transparência e publicidade, a SPTrans divulgou em junho de 2018 no site da Empresa (Acesso à 
Informação) e no Portal da Transparência da Prefeitura, os seguintes instrumentos:

• Política de Governança Corporativa;

• Política de Gestão de Riscos;

• Política de Divulgação de Informações;

• Política de Transação com Partes Relacionadas;



Demandas atendidas 2018

Subprefeituras 59

CONSEG(s) 209

Comunidade Organizada 127

Vistorias Diversas 46

Fórum de Transporte 10

Parlamentares 12

Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - CMTT 02

Grande Conselho do Idoso 01

Audiências Públicas 36

Total 502
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• Política de Distribuição de Dividendos; 

• Código de Conduta e Integridade;

• Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC;

• Relatório de Sustentabilidade;

• Regimento Interno do Conselho de Administração.

E-SIC – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
O serviço entrou em vigor em 2012, e desde então, é a plataforma eletrônica de atendimento a todos os pedidos de acesso à 
informação no município de São Paulo, de acordo com a Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) e aos Decretos 
Municipais nº 53.623/2012, 54.779/2014 e 56.519/2015.

O e-SIC SPTrans, em 2018, recebeu 495 pedidos dos cidadãos, sendo que, em 2017, foram 425 pedidos. O aumento de 16,5% nas 
demandas não foi significativo em virtude da SPTrans ter intensificado a divulgação do maior número de informações aos cidadãos, 
dentro da política de transparência proativa. 

RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO
Em 2018, a SPTrans recebeu, triou e encaminhou 63.945 demandas originadas dos diversos canais de comunicação abertos aos 
usuários do Sistema de Transporte.

Essas demandas estão relacionadas a reclamações, solicitações e elogios, que forneceram à SPTrans  indicadores que colaboraram 
no direcionamento das ações de melhoria do Sistema de Transporte e consequentemente na qualidade dos serviços prestados aos 
usuários.

Assim, o tratamento dessas demandas e as ações de melhoria buscaram reforçar a relação de confiança com o cidadão e contribuir 
para a construção de imagem positiva da Empresa. 

O quadro a seguir mostra o evolutivo mensal dos tipos de demandas e as quantidades recebidas ao longo de 2018, com redução de 
25,6% das demandas recebidas em comparação com o ano anterior.

Fonte: Assessoria Técnica da Diretoria de Operações

ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA
A SPTrans promove a articulação institucional com movimentos 
organizados, associações de bairros, conselhos comunitários, 
representantes de movimentos reivindicatórios, outros 
organismos sociais representativos, Assembleia Legislativa de 
São Paulo - ALESP, Câmara Municipal de São Paulo - CMSP, 
Subprefeituras e demais órgãos públicos, visando a implantação 
de melhorias e ajustes no Sistema de Transporte.

Durante 2018, foram atendidas 502 demandas de entidades, 
distribuídas conforme quadro.

Além dos atendimentos diretamente realizados à comunidade 
junto com as instituições e entidades mencionadas, a Empresa 
mantém e-mail – comunidade@sptrans.com.br – pelo qual acolhe 
demandas de entidades e de usuários do Sistema de Transporte. 
Todas as solicitações são avaliadas e encaminhadas às Áreas 
competentes para providências, com atualização das informações 
sobre o processo aos demandantes. Em 2008, foram respondidos 
2.001 email(s).

Fonte: Área de Articulação Comunitária



81

SPTrans

COMUNICAÇÃO EXTERNA
Jornal do Ônibus - Publicação para divulgação de produtos e serviços da SPTrans, além de campanhas de cidadania e informações de 
outros órgãos da Prefeitura, direcionado à prestação de serviço de utilidade pública. A cada edição são produzidos  20,9 mil Jornais que 
são afixados por 15 dias em todos os veículos do Sistema de Transporte, nos Terminais de Transferência da SPTrans e nos postos de 
venda e atendimento do Bilhete Único.  Em 2018, foram produzidas 19 edições. A SPTrans produz, também, a versão Jornal do Ônibus – 
Edição Especial para informar aos usuários as alterações operacionais especificamente nas linhas onde essa publicação é afixada.

Newsletter – na seção Mudanças Operacionais, do site da SPTrans, são publicadas as Newsletters com informações sobre as 
alterações operacionais promovidas no Sistema de Transporte.  As Newsletters são produzidas   especificamente por linha, facilitando 
a compreensão do usuário e sua aproximação com o Sistema. Essa ferramenta é uma versão eletrônica do Jornal do Ônibus – Edição 
Especial. Em 2018, foram publicadas cerca de 1.000 newsletters.

Expresso SPTrans F1 - Criação de peças de orientação, sinalização e ingressos para o público que utilizou os ônibus da SPTrans para ir 
e vir do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.

Redes Sociais - Em  2018, a conta do Twitter (@SPTrans_) atingiu 712.495 seguidores e no Facebook (SPTransOficial), 92.050 
seguidores/curtidas, o Instagram (sptransoficial) 14.340 seguidores e o Youtube (SPTransSP) teve 2.445 inscritos. Esses  canais  
permitem  a apresentação dos serviços prestados pela SPTrans de forma rápida, direta e eficiente, gerando diariamente conteúdos de 
cunho informativo e institucional.

Publicidade em Ônibus - A publicidade nos veículos que operam no Sistema de Transporte é veiculada em mídia eletrônica 
televisiva e mídia impressa.  Para a veiculação de material impresso, por meio das mídias painéis, anteparos e apoio de mão, foram 
disponibilizados 6.878 veículos, gerando um desconto na remuneração de R$ 107.676,00. 

Maio Amarelo – A Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, aderiu ao 
movimento mundial Maio Amarelo, e a SPTrans participou da gestão das ações coordenadas entre o Poder Público e a sociedade em 
São Paulo, que contou com centenas de atividades, para chamar atenção do alto índice de mortes e feridos no trânsito. 

Dentre as ações promovidas pela SPTrans, destacam-se: 

• Inversão de papéis – ação de vivência, integração e empatia entre motoristas de ônibus e pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. Foi realizada no Museu da Inclusão entre os motoristas e as Pessoas com Deficiência – PCD(s). Em paralelo, os 
motoristas fizeram trajeto até o Memorial da Inclusão por ônibus, em cadeira de rodas (deficiência motora), ou tampão de ouvido 
(deficiência auditiva, ou venda nos olhos (deficiência visual). Após a chegada, foi filmado o depoimento de cada um sobre a 
experiência vivenciada que, posteriormente, será usado como referência nas atividades  de treinamento realizadas pela Área de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos da SPTrans; 

• Andar de ônibus em SP – durante todo o mês, alunos do Ensino Fundamental de escola da Cidade aprendem a utilizar o 
transporte por ônibus, conhecendo os códigos de identificação dos veículos, uso correto do Bilhete Único, Olho Vivo, e conhecem 
na prática a operação do Expresso Tiradentes, corredor exclusivo de ônibus, e do Terminal Pinheiros. Em 2018, foram atendidos 
450 estudantes;

Projeto Andar de Ônibus leva estudantes ao Terminal Sacomã
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• Óculos que simulam embriaguez ao volante – participação de passageiros, no Terminal Guarapiranga, em simulação que mostra 
como é dirigir sob efeito de álcool; 

• Cenário Interativo – instalação de cenário interativo nos Terminais Mercado, Lapa e Campo Limpo, as pessoas (adultos e 
crianças) puderam tirar fotos, colocando os rostos no lugar dos personagens que utilizam ônibus e passavam mensagens 
educativas e de valorização do transporte.

• Motoristas do Ano - Em 2018, a SPTrans em parceria com as Empresas Operadoras do Sistema de Transporte promoveram a 
cerimônia de premiação dos 32 melhores motoristas de ônibus da cidade de São Paulo de 2017.

• Espaço Beleza - Foi criado no Terminal Bandeira, o Espaço Beleza planejado para pessoas que precisam de um tempinho para 
retocar a maquiagem, trocar o sapato, fazer uma ligação, arrumar a mochila, e se organizar melhor para o decorrer do dia.

• Selo “Empresa Posithiva” - A SPTrans recebeu o selo “Empresa Posithiva" destinado às empresas que participam da campanha 
de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.  Pela primeira vez o prêmio foi destinado a uma empresa pública, fruto da 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que gerou a distribuição de mais de 65 milhões de preservativos masculinos 
nos Terminais de Transferência, desde 2015.

EVENTOS
Em 2018, foram organizados vários eventos, dos quais se destacam:

• Carnaval – informação ao usuário por meio do Jornal do Ônibus Especial e comunicação visual nos pontos para orientação 
referente ao Carnaval de Rua. Elaboração de informação e comunicação visual para a operação Sambódromo; 

• Entrega da revitalização do Terminal Parelheiros e da parada Vargem Grande da linha 6091/10 Vargem Grande – Terminal 
Santo Amaro;

• Entrega de ônibus novos em garagens das Empresas Operadoras, para registrar que todas as regiões da Cidade de São Paulo, 
foram contempladas. Em 2018, foram registrados 2.500 ônibus novos no Sistema de Transporte;

• Entrega de ônibus elétrico – 100% bateria. Evento realizado na unidade de Empresa Operadora.

CULTURA NOS TERMINAIS
Por intermédio de parcerias a SPTrans realiza o Programa Cultura nos Terminais, levando atrações artísticas, culturais e serviços de 
utilidade pública aos usuários. Destacam-se as seguintes ações e parcerias:

• Dia do Desafio – ações que incentivam a prática de esporte – SESC Ipiranga;

• Livro na Faixa – programa que estimula o compartilhamento gratuito de livros em  20 Terminais de Transferência: Grajaú, 
Capelinha, Guarapiranga, Santo Amaro, Bandeira, Campo Limpo, Lapa, Pirituba,  A.E. Carvalho, Carrão, Jardim Ângela, Mercado, 
Amaral Gurgel, Pinheiros, Vila Nova Cachoeirinha, Penha, Teotônio Vilela, Cidade Tiradentes, Princesa Isabel, e Parelheiros;

• CAT Móvel – unidade que orienta os trabalhadores na busca por emprego e produção de currículo – Secretaria de 
Desenvolvimento do Trabalho.

• Jumbos – carrinhos abastecidos com preservativos para distribuição gratuita à população - Secretaria de Saúde;

• Campanhas de utilidade pública – combate a Dengue, Febre Amarela, Zica. etc. Ações de vacinação ou informação e orientação – 
Secretaria de Saúde;

• Sebrae Móvel – instalação de unidade móvel com informações e orientações aos usuários sobre empreendedorismo;

• Unidade GLBT – instalação de unidades para orientações sobre os direitos da população GLBT (saúde, nome social) - Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Semana da Mobilidade 2018 – A SPTrans em parceria com a SMT e CET, promoveu várias ações e atividades que contribuíram 
para reflexão sobre o uso do transporte coletivo como a melhor alternativa para qualidade de vida na Cidade. Durante a semana 
foram desenvolvidas ações de educação, orientação e conscientização, com destaque ao uso e integração de diferentes modais nos 
deslocamentos. As ações desenvolvidas foram semelhantes as do evento Maio Amarelo.

Campanhas Publicitárias – A SPTrans prestou suporte técnico e acompanhou a produção de filmes sobre mobilidade, terminais, 
bilhete único e outras ações na área de Transporte, produzidos pela Prefeitura de São Paulo. Suporte à SPCine e produtoras de filmes, 
na liberação de espaço nas unidades da Empresa, Museu dos Transportes e nos Terminais de Transferência para filmes comerciais.

Campanha “Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes” – A SPTrans realizou ações preventivas contra atos de 
violência sexual e discriminação nos ônibus, promovendo valores como o respeito. As orientações foram realizadas por meio do 
Jornal do Ônibus, afixado nos coletivos, e nos perfis institucionais da Empresa nas redes sociais. Foi produzido folder, em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Coordenadoria da Mulher, reforçando as orientações e procedimentos em caso de 
abuso sexual e entregue a todos os 52 mil operadores do Sistema de Transporte. Em dezembro de 2018, foi assinado convênio entre 
a SPTrans e o Tribunal de Justiça de São Paulo, marcando o início da segunda fase da Campanha, com adequação à Lei Federal nº 
13.718/2018, que torna crime a importunação sexual.

Comunicação Visual – Elaboração e acompanhamento da instalação da comunicação visual na nova Unidade BVIII, que abriga o 
moderno Posto Central do Bilhete Único.
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Recepção de Comitivas –  Além de receber estudantes, 
empresários e especialistas de transporte de São Paulo e também 
de outros estados e municípios, em 2018, a SPTrans recebeu 
comitivas Internacionais, destacam-se Nigéria, FEDEX/USA, e 
África do Sul.

BusBrasil Fest – Organização de estande no maior evento 
de exposição de ônibus antigos e novos, na Praça Charles 
Miller. Durante a atividade foram apresentados à população 
as principais ações e projetos da SMT e SPTrans, além das 
características de atuação de cada área operacional da cidade.

Ônibus Iluminados – Participação na organização e 
acompanhamento da atividade que oferece à população passeio 
gratuito, em ônibus iluminados e decorados com adereços 
natalinos, nos finais de semana de dezembro, com saídas 
programadas em três pontos da cidade: Praça Charles Miller, 
Metrô Vila Matilde e Av. Engº. Luiz Carlos Berrini, com destino ao 
Parque Ibirapuera, local de instalação da árvore de natal oficial da 
cidade.

ATENDIMENTO À IMPRENSA
Em 2018, foram prestados 3.479 atendimentos às Rádios, TV(s), 
Jornais e Revistas para coleta de dados e/ou informações e 
acompanhamento de entrevistas.

Também foram atendidas 1.427 solicitações de pautas dos 
diversos veículos de comunicação, jornais de grande circulação, 
jornais de bairro, revistas, TV(s), rádios e portais.

E no que se refere ao relacionamento com os usuários, 
secretarias e empresas, foram realizados 157 atendimentos.

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO, OPINIÃO E 
LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS
A SPTrans realiza pesquisas sobre os hábitos, atitudes e opinião 
dos usuários, em ônibus, Terminais de Integração, Estações de 
Transferência, pontos de parada, corredores e outros locais 
específicos, para avaliação das suas expectativas, aspectos 
positivos e negativos relacionados aos serviços de transporte, 
identificando as dificuldades e facilidades de segurança, conforto 
e tempo de atendimento, entre outros aspectos.  

Para conhecer as características das viagens realizadas pelos 
usuários do Sistema de Transporte e o desempenho operacional 
das linhas são realizadas pesquisas operacionais em campo.

Além disso, a SPTrans orienta e autoriza as pesquisas executadas 
por terceiros e pelas Empresas Operadoras, controlando e 
acompanhando sua realização, certificando-se que esses 
levantamentos estejam em consonância com as regras de 
integridade e qualidade solicitadas pela Empresa.

Consoante aos objetivos estratégicos da SPTrans, durante  
2018, a área de pesquisa da SPTrans passou por processo de 
reorganização das atividades, com incremento e qualificação do 
quadro de profissionais, além de melhorias de infraestrutura 
e instalações, que resultou no aumento significativo de 
produtividade. 

Durante 2018, foram desenvolvidas as seguintes pesquisas:

• “Perfil dos usuários de ônibus na cidade de São Paulo”, tendo 
como objetivo conhecer o perfil socioeconômico e os hábitos 
de uso dos usuários de ônibus na cidade de São Paulo;

• “Satisfação dos usuários com os serviços de transporte por 
ônibus na cidade de São Paulo”, para prospectar a satisfação 
dos usuários com os serviços de transportes prestados pelas 
Empresas Operadoras na Cidade de São Paulo; 

• “Satisfação com as faixas exclusivas, corredores e aferição 
dos tempos de espera e de viagem”, com o objetivo de aferir 
a satisfação dos usuários com relação às faixas exclusivas e 
corredores de ônibus dos Subsistemas Estrutural e Local na 
cidade de São Paulo;

• “Satisfação dos usuários com os serviços de transporte por 
ônibus na cidade de São Paulo”, contemplando um resumo 
executivo dos resultados das três pesquisas acima referidas;

• “O Jornal do Ônibus na opinião dos usuários”, que tem por 
finalidade conhecer a opinião dos usuários de transporte 
público por ônibus sobre essa mídia;

• “Hábitos sobre transferência de usuários em linhas de 
ônibus na Praça Sampaio Vidal” – Pesquisa para conhecer 
a opinião e hábitos dos usuários acerca das transferências 
entre linhas do serviço municipal de ônibus realizadas no 
ponto da Praça Sampaio Vidal nº 23;

• “Hábitos sobre transferência de usuários em linhas de 
ônibus na Rua Cavour, 99” – Pesquisa para conhecer a 
opinião e hábitos dos usuários acerca das transferências 
entre linhas do serviço municipal de ônibus realizadas no 
ponto da Rua Cavour, 99;

• “Avaliação do Programa Sexta Sem Carro” – Pesquisa 
realizada a pedido da CET, com o objetivo de conhecer 
a opinião do cidadão a respeito de Projeto da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Sexta Sem Carro, aplicada junto aos 
pedestres em geral, ciclistas, comerciantes da região, taxistas 
e usuários de ônibus;

• “Linhas Modelo” – Pesquisa com o objetivo de conhecer 
a percepção do usuário acerca das melhorias nas linhas 
6505-10 – Term. Guarapiranga – Term. Bandeira e 6035-21 
– Vila Gilda – Term. Guarapiranga, que receberam atenção 
especial como: controle das partidas, carros novos com Wi-Fi, 
ar-condicionado, treinamento dos motoristas e orientações 
para cumprimentar todos os passageiros; 

• “Bike bus” – Pesquisa com a finalidade de conhecer a 
percepção do usuário acerca da instalação do suporte para 
bicicleta dobrável nas linhas 702U-10 – Cidade Universitária 
– Term. Parque Dom Pedro II e 856R-10 – Lapa – Socorro 
para atender ciclistas que possuem esse tipo de bicicleta e 
utilizam o transporte público; 

• “Linha 476L-10 - Vila Mariana/Lar Escola São Francisco – 
Relatório de Campo” – Pesquisa com a finalidade de observar 
o transporte e embarque de passageiros com deficiência 
motora, visual ou outras, na linha que tem em seu trajeto 
três entidades de reabilitação e dois hospitais; 

• “Rua César Penna Ramos” – Pesquisa de opinião com a 
finalidade de ouvir os usuários acerca da retirada das três 
linhas de ônibus (148P-10 Pedra Branca/Metrô Barra Funda, 
2014-10 Jd. Pery Alto / Metrô Barra Funda e 971V-10 Jd. 
Vista Alegre/Shop. Center Norte), que trafegam pela Rua 
César Penna Ramos, no trecho entre a Rua Zilda até a Rua 
Professor Dário Ribeiro;

• “Cinemateca - Linha 476G-10 Jd. Elba/Ibirapuera” – Pesquisa 
de opinião com a finalidade de conhecer a opinião dos 
usuários acerca do seccionamento da linha 476G-10 – Jardim 
Elba/ Ibirapuera no Metrô Vila Mariana;

• “Avaliação da linha 476L-10 – Vila Mariana – Lar Escola 
São Francisco”, com a finalidade de avaliar a percepção do 
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usuário acerca da qualidade da linha que se caracteriza 
por transportar usuários com necessidades especiais e 
mobilidade reduzida, com atendimento diferenciado por 
parte dos motoristas e cobradores;

• “Satisfação dos usuários com a linha 605A-10 – Metrô 
Jabaquara/Centro Paralímpico”, que objetiva avaliar a 
percepção dos usuários acerca da qualidade do serviço da 
linha que se caracteriza em promover o atendimento aos 
usuários com necessidades especiais e com mobilidade 
reduzida, além de funcionários do referido Centro 
Paralímpico Brasileiro;

• “Avaliação do Atende+”, com a finalidade de avaliar o 
Serviço de Atendimento Especial (Atende+) junto aos seus 
usuários;

• Pesquisa Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Linha 748R-
10 Jardim João XXIII/Metrô Barra Funda”, para aferição da 
movimentação de passageiros nos terminais Barra Funda e 
Rua São Domingos Sávio;

• Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Av. Sapopemba, nº 
14.131”, para aferição da movimentação de passageiros; 

• Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Av. Mateo Bei, nº 
3.419”, para aferição da movimentação de passageiros; 

• Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Rua Matashiro 
Yamaguishi, nº 129” para aferir a movimentação de 
passageiros;

• Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Avenida Pastor Cícero 
Canuto de Lima, nº 249”, para aferir a movimentação de 
passageiros no ponto mencionado;

• Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Rua Tupiratins, 26 
– Linha 374V-10 Metrô Itaquera/Vila Verde”, para aferir a 
movimentação de passageiros no local e linha especificadas, 

bem como de passageiros remanescentes;

• Lotação em Ponto Específico (LPE) – “Rua Parapuã, 1.381 – 
Vila Brasilândia”, para aferir a movimentação de passageiros 
no local especificado, englobando os usuários das nove 
linhas de ônibus que ali operam;

• “Pesquisa de Origem e Destino, Linha 477U-10 – Heliópolis 
- Metrô/Vila Mariana” para identificar as origens e destinos 
dos usuários da linha, realizada no Terminal Principal, 
localizado à R. Cel. Silva Castro, 160, ao lado do Hospital 
Heliópolis;

• “Origem dos usuários das linhas de ônibus – Jardim 
Mitsutani” para conhecer a origem dos usuários das quatro 
linhas de ônibus que atendem ao ponto de passagem da 
Avenida Alto de Vila Pirajussara, nº 619 no Jardim Mitsutani;

• “Serviço Noturno e Pesquisa de Satisfação do Usuário 2017” 
– Relatório comparativo;

• “8012-10 Metrô Butantã/Cidade Universitária e 8022-10 
Metrô Butantã/Cidade Universitária” – Pesquisa Lotação 
em Ponto Específico (LPE) para aferição da movimentação 
de passageiros nos seguintes locais: - duas paradas na 
plataforma do Terminal Butantã, e parada de acesso à 
CPTM localizada na Av. Prof. Melo Moraes, parada da Praça 
do relógio solar, parada de acesso à Biblioteca Brasiliana 
e parada localizada próximo à portaria 3, da Cidade 
Universitária;

• “Linha 475R-10 Term. Parque D. Pedro II – Jardim São 
Savério” – Pesquisa Lotação em Ponto Específico (LPE) para 
aferir a movimentação de passageiros da linha 475R-10 
Jardim São Savério – Term. Parque. D. Pedro II, com seu 
reforço 475R-21 Jardim São Savério – Metrô Saúde, no 
trecho entre a Rua Pereira Stéfano, 364 e Avenida Prof. 
Abraão de Morais, 1.446, na região do bairro da Saúde.
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SERVIÇO ATENDE+
O Serviço de Atendimento Especial – Atende+ é um serviço 
de transporte especial para pessoas que não apresentem 
condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos 
meios de transportes convencionais ou que manifestarem 
grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos, 
com deficiência física, transtorno do espectro autista e/ou 
surdocegueira, mediante cadastramento prévio. Opera no 
âmbito do município de São Paulo no sistema denominado 
porta a porta. Sua finalidade é oferecer a essas pessoas 
melhores condições para a integração social, incentivando-
as a evitarem o isolamento e a se locomoverem em busca de 
atividades que possam enriquecer sua existência.

O serviço é regido pela Lei Municipal nº 16.337, de 30 de 
dezembro de 2015 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
57.320, de 16 de setembro de 2016 e Portaria nº 092/16, de 26 
de outubro de 2016.

O Serviço Atende+, em 2018, atendeu 9.059 pessoas e seus 
acompanhantes, as quais geraram 2.064.825 atendimentos 

programados, contando com uma frota de 440 veículos, que 
percorreram 18.622.067 quilômetros, com média mensal de 
1.551.839 quilômetros.

Ainda, ao longo de 2018, destacam-se as seguintes ações:

AMPLIAÇÃO DA FROTA
Há uma tendência normal de crescimento da demanda do 
Serviço Atende+, considerando o aumento contínuo do interesse 
da população, que realiza o cadastro no Serviço Atende+ a 
qualquer tempo, além de determinações judiciais, que inserem 
pessoas que não possuem o perfil do serviço ou exigem o 
aumento do atendimento, concedendo viagens irrestritas.

Essa evolução do número de usuários é considerada para o 
planejamento de expansão periódica da frota, o que foi previsto 
no Edital da Licitação do Transporte Público Municipal, porém, 
em função de sua suspensão sine die, foi necessária a ampliação 
de 10 (dez) veículos em 2018 a fim de diminuir a demanda 
reprimida e atender ao planejamento de expansão gradativa da 
frota.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

MOBILIDADE ESPECIAL
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SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DO SUBSISTEMA 
ESTRUTURAL PARA O SUBSISTEMA LOCAL
Considerando que o Edital da Licitação do Transporte Público 
Municipal prevê o Serviço Atende+ apenas no Grupo Local de 
Distribuição, as empresas interessadas em concorrer nesse 
segmento mostraram interesse em expandir seus investimentos 
com o Serviço Atende+, portanto, à medida que a frota, até 
então operada pelo Subsistema Estrutural, foi tendo sua vida útil 
expirada, a renovação ocorreu pelas empresas do Subsistema 
Local.

O ano de 2018 encerrou com 287 veículos no Subsistema 
Estrutural e 153 no Subsistema Local, totalizando 440 veículos 
na frota.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Entre junho e julho de 2018, uma pesquisa de satisfação 
foi aplicada aos usuários do Serviço Atende+, cujo índice de 
aprovação do Serviço foi de 99,6%.

A pesquisa realizada foi de natureza quantitativa e qualitativa, 
com entrevistas telefônicas junto aos usuários com cadastro 
ativo no Serviço Atende+. 

O questionário foi concebido agregando técnicas quantitativas 
(por meio de perguntas com respostas em escala predefinida) 
e técnicas qualitativas (de perguntas com possibilidade de 
respostas livres).

O total da amostra foi composto de 283 casos, distribuídos entre 
os gêneros masculino e feminino, várias faixas etárias e tipos de 
deficiência.

TECNOLOGIA
Em 08/06/2018, foi disponibilizado aos usuários do Serviço 
Atende+ acesso via internet ao sistema que possibilita a consulta 
das programações mensais e eventuais e cancelamentos de 
viagens.

Essa inovação garantiu facilidade ao acesso de informações 
sobre os atendimentos realizados pelo Serviço Atende+ e foi 
muito bem aceito e elogiado pelos usuários. Estão cadastradas 
2.446 pessoas.

Ainda está em curso o desenvolvimento de novas funções, as 
quais possibilitarão aos usuários agendamento de viagens, 
alterações cadastrais, justificativas de faltas, entre outros 
serviços.

Concomitante, está sendo desenvolvido aplicativo para o 
usuário, onde poderá visualizar informações mais dinâmicas 
da operação, como: localização do veículo, cancelamentos de 
viagens e informações de programação (veículos e horários 
de atendimento), bem como, aplicativo para o motorista, 
que poderá visualizar sua ordem de serviços e informar sua 
realização, possibilitando que o Serviço Atende+ monitore com 
mais qualidade a operação e gerencie com maior efetividade.

READEQUAÇÃO DE SERVIÇO
Em abril de 2018, o serviço de reorganização das programações 
em função de veículos inoperantes, foi readequado, dessa 
forma, passou a ser mais dinâmico, enquanto as ferramentas 
gerenciais permitiram a otimização dos atendimentos e controle 
de falhas no processo, sempre com o objetivo de garantir ao 
usuário um serviço de excelência.

Veículos do serviço Atende+, marca premiada pelo sétimo ano consecutivo
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EVENTOS AOS FINAIS DE SEMANA
O Serviço Atende+ incentiva a inclusão social das pessoas com deficiência disponibilizando transporte aos finais de semana e feriados 
para eventos de instituições do segmento e na participação de eventos da cidade. Em 2018, houve atendimento aos seguintes grandes 
eventos: Fórmula 1, Carnaval, Desfile Cívico de Sete de Setembro, Teleton, Parada LGBT, Mobility Show, Marcha para Jesus.

Os veículos do Serviço Atende+ foram expostos nos eventos: Mobility Show, Semana da Mobilidade e Buss Brasil, com o objetivo de 
divulgação e tornar o público conhecedor das novidades nos equipamentos e tecnologias disponíveis.

PRÊMIOS
Pelo sétimo ano consecutivo o Serviço Atende+ foi laureado com o Prêmio Marca Brasil. Esse prêmio identifica e destaca, dentre 
os fornecedores de vários setores da economia nacional, as marcas de empresas e entidades setoriais e/ou de produtos e serviços 
que, segundo a ótica dos seus consumidores foram excelentes em seus negócios e se tornaram as melhores em suas categorias, 
conquistando o respeito e por isso merecem ser homenageadas pela premiação.

Nessa edição, o Serviço Atende+, além de receber a Placa e Certificado de outorga, recebeu também, o Certificado do Prêmio “Top 
Absolute Marca Brasil“ (uma láurea especial para homenagear as marcas de empresas e/ou de produtos que se mantiveram em 
primeiro lugar ininterruptamente na categoria desde que a mesma foi criada ao menos há cinco edições).

VISITAS
Em 2018, recebemos visitas de representantes dos municípios de Campinas (EMDEC), Sorocaba, Botucatu (Prefeitura) e Niterói, que 
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 Atende+.

MANUTENÇÃO DA FROTA
Em 2018, a SPTrans intensificou o monitoramento na gestão da frota, preparando controles efetivos em relação à manutenção dos 
veículos, resultando em diminuição do número de carros inoperantes.

Várias ações foram tomadas no sentido de controlar os prazos de manutenção dos veículos e intensificou-se a aplicação de sanções 
pelos descumprimentos.
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BILHETE ÚNICO ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O “Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência” tem como objetivo oferecer melhores condições para a integração social das 
pessoas com deficiências ou com patologias que comprometam significativamente sua mobilidade, incentivando-as a evitar o 
isolamento e a se locomoverem em busca de atividades que possam enriquecer sua existência de forma a cooperar, o quanto possível, 
para que continuem a produzir e participar das atividades na sociedade.

Em 2018, foram analisadas 193.375 solicitações de isenção tarifária, sendo realizadas 21.901 auditorias médicas e tendo 171.595 
bilhetes válidos em circulação.

Com a abertura de concurso público, foram contratados 6 (seis) médicos para cumprir a exigência legal de comprovação de patologias 
para concessão do benefício de isenção tarifária por meio do Bilhete Único Especial – Pessoas com Deficiência.



90

Relatório de Administração 2018

MANUAL DE PROCEDIMENTOS – MDP
Com o objetivo de aprimorar os controles internos, a integração 
e a melhoria dos processos organizacionais, que contribuam 
para o funcionamento eficaz da SPTrans, em 2017, o Diretor 
Presidente constituiu o Grupo de Trabalho – Manual de 
Procedimentos (MDP) para revisão dos instrumentos normativos 
existentes na Empresa e a criação de novos procedimentos. 
Esse Grupo de Trabalho é coordenado pelo Chefe de Gabinete, 
sendo composto por representantes de todas as Diretorias da 
Empresa. 

Em 2018, foram revisadas e implantadas 62,32% das Normas 
e Procedimentos que compõem o conjunto dos instrumentos 
normativos da Empresa, as quais estão publicadas na intranet, 
em versão digital, no Manual de Procedimentos – e-MDP. 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS
Em 2018, foram realizadas 
2.166 horas de treinamento, 
com a participação de 
5.823 profissionais em 
atividades voltadas à 
atualização, desenvolvimento 
e à qualificação nas áreas 
operacionais, técnicas, de 
gestão administrativa e 
tecnológica, representando 
um acréscimo de 32,42% e 120,60%, respectivamente, se 
comparado ao ano anterior.

Dentre as atividades desenvolvidas internamente pelos 
profissionais da SPTrans, destacam-se a realização de 
palestra sobre o Código de Conduta e Integridade, que 
contou com a participação de 1.843, e de treinamento de 
Avaliação de Desempenho para 237 empregados, indicados 
como Avaliadores, para subsidiar o processo de Avaliação de 
Desempenho. 

Em 2018, houve aumento significativo da otimização dos 
recursos gastos com atividades realizadas por entidades 
externas e que envolveram custo para a SPTrans, em 
comparação ao ano anterior, verificando-se um aumento de 
209,77% na quantidade de treinandos e redução de 67,37% no 
custo unitário, o que demonstra o aumento de parcerias com 
instituições que oferecem cursos gratuitos.

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

2.166
HORAS DE 

TREINAMENTO

ATIVIDADES REALIZADAS PARA EMPREGADOS

Ano Tempo (h) Funcionários
Taxa 
empregados/hora

2017 1.638 2.739 1,67

2018 2.166 5.823 2,69

Variação + 32,23% + 120,60% + 60,77%

CUSTO DE TREINAMENTOS EXTERNOS

Ano Valor (R$) Treinandos
Custo por 
Treinando (R$)

2017 20.536,25 174 118,02

2018 20.760,00 539 38,52

Variação + 32,23% + 120,60% + 60,77%
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PROGRAMA VIAGEM SEGURA
Dando continuidade ao Programa Viagem Segura, implantado 
em 2017, com o objetivo de contribuir para que os operadores 
do Sistema de Transporte (motoristas, cobradores e fiscais) 
aumentem suas competências para o efetivo desempenho de 
seu papel profissional, em 2018 houve um acréscimo de 22,56% 
de operadores em sala de aula recebendo treinamentos, se 
comparado com o exercício anterior.

Fonte: Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Em 2018, considerando a média de 52 mil operadores 
cadastrados, tiveram operadores que realizaram mais de um 
treinamento/ano. 

ATENDE+
Para a qualificação de profissionais do Serviço Atende+ que 
transportam as pessoas que, em função do alto grau de 
deficiência, não podem utilizar os veículos convencionais do 
Sistema de Transporte, foi realizado curso Especial de Taxista 
para Credenciamento e Prestação de Serviço de Táxi em Veículo 
Acessível, para 89 motoristas de táxi. Se comparado com o ano 
anterior houve um aumento de 134,21%, conforme quadro a 
seguir:

Fonte: Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
O processo seletivo para estagiários de nível médio, técnico e 
superior, teve continuidade, sendo atendidos estudantes de 
diversas áreas de conhecimento e de interesse da empresa, 
conforme quadro a seguir: 

Se comparados com o ano anterior, houve um salto qualitativo 
de resultados, pois foram atendidos um número menor de 
candidatos para o preenchimento de 10% a mais de vagas, o 
que representa uma melhor qualidade no recrutamento dos 
candidatos.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS
Em 2018, visando adequação e melhorias na gestão de pessoas 
na Empresa, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

• Renovação de aproximadamente 2.700 crachás de 
identificação funcional de todos os empregados da 
Empresa, de estagiários, e de prestadores de serviços da 
SMT;

• Iniciado o processo para modernização do arquivo de 
registro dos empregados, visando resguardar a integridade 
física dos documentos;

• Implantação de relatório de acompanhamento quantitativo 
e monetário mensal de horas extras por Diretoria relativo 
aos empregados de carreira técnica;

• Continuidade do processo de implantação do sistema 
eSocial, iniciado em setembro de 2017, com adequação dos 
processos e sistema da Empresa, envolvendo cumprimento 
de prazos, parametrização de sistema e revisão de 
cadastro, informações e dados;

• Foram revistas 20 descrições de cargos, incluindo 
especificações de cada cargo de confiança;

• Implantação e acompanhamento de metas constantes do 
Plano de Metas da Empresa, dentre elas a implantação 
da Seleção Interna com definições de critérios, cargos e 
número de vagas para preenchimento. 

• Constituição de Grupo de Trabalho para discussão e revisão 
do Plano de Cargos e Salários, sob a coordenação da Chefia 
de Gabinete, com representantes de todas as Diretorias 
da Empresa, sendo feita a tabulação, estudos e análise das 
propostas.

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – 2018

Graduação Recrutados Atendidos
Encaminhados 
para contratação

Ensino Médio 684 320 250

Técnico de Nível 

Médio
190 77 45

Superior 595 293 111

Total 1469 690 406
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Com objetivo de apoiar o contínuo aperfeiçoamento dos 
processos da Empresa, incorporando e mantendo soluções 
tecnológicas relativas aos Sistemas de Bilhetagem Eletrônica, 
Operacionais de Transporte e Corporativos, inclusive quanto à 
inovação e melhoria funcional, durante 2018, destacam-se as 
seguintes atividades:

SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO 
DA FROTA

• Geração de dados mensais para o IQT - Índice de Qualidade 
do Transporte;

• Elaboração de rotina e geração de dados para o TCM;

• Elaboração de rotina e geração de dados dos equipamentos 
Prodata (AVL);

• Ajustes na rotina do cálculo do indicador IOP - Índice de 
Ocupação de Passageiros;

• Elaboração de rotina para apurar "Excesso de Tempo 
Parado dos Veículos Monitorados no SIM";

• Geração de dados mensais "Rede da Madrugada" para 
integração no sistema SRO (Remuneração das Empresas 
Operadoras);

• Análise dos Anexos VII e IV do Edital de Licitação do 
Transporte;

• Participação de reuniões no MobiLab - (projeto: Custos das 
Linhas);

• Adequações na rotina do "G64" - Descumprimento de 
partidas;

• Atendimento aos diversos usuários dos sistemas;

• Automação parcial do cadastramento dos quadros horários 
e tabela de serviços no Infotrans enviado pela Empresas 
Operadoras;

• Continuidade da atividade de ajuste e manutenção da base 
viária utilizada no Infotrans;

• Compatibilização à base do sistema Geosampa e 
modificações solicitadas pelas Áreas técnicas da SPTrans.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA

• eSocial – A implantação do eSocial ocorreu em 3 etapas:

 » 1ª etapa - janeiro de 2018 – Envio do Cadastro de 
Empresas e Envio de Tabelas: Rubrica,  Lotação 
Tributária, Cargos, Turnos e Processos Judiciais;

 » 2ª etapa - março de 2018 – Envio dos Cadastros de 
Empregados, Diretores, Conselheiros, Estagiários, 
Autônomos; e envio dos afastamentos e férias;

 » 3ª etapa - maio de 2018 – Envio da Ficha Financeira.

• Populis – Para atender à implantação do eSocial foram 
executadas as seguintes atividades:

 » adequação nos Cadastros e Tabelas;
 » conferência dos XML’s (S1000, S1005, S1010, S1020, 
S1030, S1050, S1070, S1200, S1210, S1298,   S1299, 
S2200, S2205, S2206, S2230, S2298, S2299, S2300, 
S2306, S2399);

 » desenvolvimento da rotina de pagamento para os 
autônomos;

 » parametrização e implantação do módulo de Benefícios 
referente à Assistência Médica; 

 » desenvolvimento da rotina dos gastos de Assistência 
Médica dos empregados e dependentes dentro da folha 
de pagamento, quitação e complemento de quitação;

 » manutenção de vários relatórios, inclusão de rubricas, 
inclusão de tipo de afastamento, inclusão  de tipo de 
empregado, etc.;

 » desenvolvimento da rotina de reajuste retroativo 
referente ao acordo coletivo;

 » Populis - Manutenção na rotina de Vale refeição/
Alimentação;

• Populis II – Criação e parametrização do ambiente de 
homologação, onde serão disponibilizados para os 
empregados os dados cadastrais, históricos (cargo, salário, 
férias, etc.), demonstrativo e informe de rendimentos;

• Aquisição de 477 microcomputadores.

SISTEMAS CORPORATIVOS

• SCAM – Sistema Corporativo de Assistência Médica;

 » Desenvolvimento e Implantação de novas 
funcionalidades de integração com o sistema Populis, 
para atendimento do eSocial: 

 » utilização do Plano de Saúde:
 » atualização do cadastro de benefícios;
 » geração de informações mensais dos descontos/
pagamentos por beneficiário.

 » pagamentos dos credenciados – Pessoa Física:
 » atualização do cadastro de autônomos;
 » geração de informações mensais dos pagamentos e 
retenções efetuadas.

• SIAF – Sistema Administrativo e Financeiro - 
Desenvolvimento e Implantação de novas funcionalidades 
para integração com o sistema EFD-Reinf das informações 
referentes aos serviços tomados mediante cessão de mão 
de obra ou empreitada;

• EFD-Reinf – Desenvolvimento e implantação da 1ª fase do 
EFD-Reinf, referentes às informações de Contribuição Social 
do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho;

• SIAF – Levantamento, desenvolvimento e homologação 
do módulo de Solicitações de Pagamentos, integrado ao 
módulo de Contas a Pagar;

• SIAF – Levantamento e análise para geração de informações 
sobre a Execução Orçamentária dos Contratos da Lei 
Federal nº 13.303/2016;

• SisTreina - Desenvolvimento de novo Sistema de 
Treinamento;

• SRO – Sistema de Remuneração do Operador - 
Remuneração Tarifa Diesel -  Em atendimento ao item 9.6 
do Aditivo Contratual de 2018 com as Empresas Operadoras 
(Subsistema Local);

• SRO – Remuneração Ajuste Diesel - Em atendimento ao 
item 9.6.2 do Aditivo Contratual de 2018 com as Empresas 
Operadoras (Subsistema Local);

• SRO – Remuneração Linha Paralímpica - Em atendimento 
ao item 1.1 do Aditivo Contratual de 2018 com a empresa 
MobiBrasil (Subsistema Estrutural);

• SRO – Remuneração Complemento Motorista - Em 
atendimento ao item 4.3 do Aditivo Contratual de 2018 com 
as Empresas Operadoras (Subsistema Estrutural);

• PAI – Processo de Apuração de Irregularidades - Em 
atendimento à Portaria SMT.GAB 087/18 alterações de 
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textos, prazos, notificação e forma de autuação das 
Empresas Operadoras;

• SAD - Sistema de Avaliação de Desempenho – 
Automatização do cálculo de pontuação das questões 
relacionadas à assiduidade com base na freqüência do 
empregado;

• Sistema de Escala - Inclusão de módulo para empregado 
que dirige a viatura na Área de Transporte Diferenciado;

• Sistema de Escala – Controle de notificações para aplicativos 
Táxi/UBER/CABIFY);

• Infotrans - Carga em massa de tipo de equipamento 
em ponto de parada e Carga em massa de foto de cada 
equipamento;

• Infotrans – Relatório gerencial em atendimento às 
recomendações do Tribunal de Contas do Município – TCM;

• Infotrans – Módulo para carga de horários por meio de 
arquivo “txt”;

• Atende Internet – Implantação Portal do Usuário para 
solicitar viagem, cancelamento de viagem, alterar dados 
pessoais, envio da ficha médica, justificativa de falta;

• SEI - Sistema Eletrônico de Informações - Elaboração de 
procedimentos  internos para a utilização do sistema;

• Implantação do acesso público aos relatórios de contratos 
e relação de compras relacionadas à Lei nº 13.303/2016 no 
site da SPTrans;

• Implementação do novo portal institucional da SPTrans;

• Implementação de API para a nova ferramenta de Origem e 
Destino integrada ao novo portal institucional da SPTrans;

• Adequações no eBI referente à nova Portaria SMT.GAB 
087/2018 – RESAM;

• Adequações no sistema RESAM referente à nova Portaria 
SMT.GAB 087/2018; 

• Desenvolvimento do eCONDUBUS, integrado ao eBI 
(ambiente FTT);

• Participação com equipe do novo portal 156 para integração 
com a API de Origem e Destino;

• Incorporação dos projetos P01 e P02 (vistoria eletrônica e 
Portal Operacional) – iniciados pelo Mobilab;

• Implantação do produto ObservaSPTrans (canal direto 
exclusivo para os empregados para envio de reclamações 
sobre o transporte);

• Participação na implantação do projeto ATENDE+;

• Criação de componente para assinatura eletrônica das 
informações do SIAF para envio ao REINF.

INFRAESTRUTURA E SUPORTE

• Acompanhamento de migração do link de internet Mobilab 
/ FTT;

• Acompanhamento de instalação e configuração de no 
storage EMC VNX5200;

• Montagem de infraestrutura de rede para o novo Posto de 
Central do Bilhete Único na Unidade BVIII; 

• Configuração de rotas dos Active Directories para validação 
do sistema SEI junto à rede Prodam;

• Migração de todas as contas de email e implantação do 
novo correio eletrônico Gmail;

• Montagem e implantação de novo servidor de domínio com 
Windows Server 2012;

• Montagem e configuração de novo servidor virtual para o 
sistema de gratuidade Bilhete Único Idoso;

• Montagem e configuração de novo servidor virtual para o 
Sistema de Gratuidade do Bilhete Único Passageiro Especial;

• Montagem e configuração de novos servidores de bancos 
de dados SQL 2016 para os Sistemas Corporativos e SIM;

• Configuração de switch de fibra óptica para comunicação 
entre os novos servidores de banco de dados e o storage 
EMC VNX5200;

• Virtualização de servidores físicos com serviços de 
roteamento;

• Instalação de Access Points nas Regionais Norte, Sul e Leste 
para utilização com o sistema e-BI;

• Instalação de Access Points em vários setores da Empresa 
para acesso à internet;

• Implantação do sistema de inventário de 
microcomputadores GLPI;

• Configuração de sistemas Zabbix e Grafana para 
monitoramento de recebimentos de dados de AVLs 
oriundos da Claro;

• Implantação e configuração de firewall PfSense para 
monitoramento de utilização dos Access Points instalados 
nas unidades XVN e BVIII;

• Migração dos links da UolDiveo para Vivo em todas 
unidades da Empresa e terminais;

• Acompanhamento e instalação de infraestrutura para 
recebimento de links da empresa Prodata para recepção de 
dados de AVLs vindos da operadora Vivo;

• Reuniões com a empresa Claro para estudo e melhorias dos 
serviços de transmissões de dados de AVL(s);

• Atualização de versão do software de antivírus nos 
microcomputadores da Empresa;

• Reorganização de unidades organizacionais e configuração 
junto ao firewall para melhoria de acesso à internet;

• Migração dos acessos via Speedy instalados nas unidades 
da Empresa para Vivo Fibra e configuração junto ao firewall 
e configuração de switches Cisco fornecidos pela empresa 
Vivo;

• Montagem, configuração e instalação de servidores virtuais 
para aplicações eBI, folha Internet, Maio Amarelo, Atende+, 
bem como configuração de portas para acesso externo 
junto ao firewall;

• Configuração Vlan CET x XVN x BVII para acesso às câmeras 
CET pela Presidência;

• Configuração dos serviços de recebimento de publicações 
Griffon para a Área Jurídica;

• Configuração de balance para os bancos de dados do 
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Infotrans e OLAP do Sistema SIM;

• Acompanhamento de migração dos links Prodam na 
unidade XVN;

• Montagem de infraestrutura de rede para Posto Central do 
Bilhete Único Unidade BVIII em novembro/dezembro;

• Acompanhamento a empresa Vivo junto a Terminais para 
instalação e configuração de novos links para migração;

• Monitoramento do Data Center SPTrans (sala cofre);

• Instalação, configuração, manutenção e administração dos 
servidores e storage do ambiente SPTrans (corp. e SIM);

• Manutenção, configuração e administração dos domínios 
SPTrans e SIM (Active Directory);

• Acompanhamento de apresentações de novas tecnologias;

• Levantamento de necessidades de equipamentos de 
infraestrutura para aquisição do ambiente SPTrans 
(corporativo e SIM);

• Instalação, configuração e administração de roteadores e 
switches do ambiente de rede da SPTrans (corporativo e 
SIM);

• Infraestrutura e cabeamento, Cat5e e Cat6, no ambiente 
das Unidades XVN, Data Center SPTrans, BVI, BVII, STR, 
Museu, Regionais de Operação Sul, Norte/Oeste, Leste;

• Administração de serviço de correio eletrônico;

• Instalação, administração, upgrade de solução de antivírus 
corporativo;

• Configuração, manutenção, administração de Firewall 
WatchGuard nas Unidades XVN, BVI, BVII e STR;

• Auxílio na publicação de sites da SPTrans destinados ao 
público que envolvem configurações nos firewalls;

• Instalação, configuração, manutenção e administração do 
servidor de atualizações Microsoft – WSUS nas Unidades 
XVN, BVI, BVII e STR;

• Elaboração de projetos de Infraestrutura de redes, 
instalação, configuração e manutenção na rede de dados;

• Acompanhamento de apresentações de novas tecnologias;

• Levantamento de necessidades de equipamentos e 
softwares de Infraestrutura (monitoramento e relatório de 
redes) para aquisição;

• Monitoramento de links de terceiros contratados pela 
SPTrans para atendimento a serviços destinados à 
população (UolDiveo, Tivit, Vivo, Prodam);

• Manutenção do sistema de monitoramento Zabbix para o 
ambiente do SIM com monitoramento de servidores, rede e 
banco de dados  para o sistema SIM;

• Análise, administração e manutenção dos servidores e rede 
do ambiente SIM;

• Suporte 24x7 para o ambiente SIM (incluindo operação da 
madrugada);

• Manutenção e administração de servidor do sistema de 
controle de processos Genialis, utilizado pela Área Jurídica;

• Processo contínuo de gerenciamento, manutenção, 
implementação e homologação de soluções e rotinas 
diárias;

• Criação de ambiente de banco de dados SQL Server 2016 
em nova estrutura de storage;

• Adequação das rotinas de backup dos bancos de dados;

• Criação de rotinas administrativas de bancos de dados;

• Migração do banco de dados do sistema SRO para SQL 
Server 2016, gerando melhoria média de desempenho 

perceptível ao usuário de 88%;

• Migração dos bancos de dados do planejamento para nova 
estrutura de storage no SQL Server 2016;

• Disponibilização de estrutura de DMZ para RH 24 horas;

• Migração do log de transações do banco de dados do 
SIM para nova estrutura de storage, gerando melhoria de 
desempenho das transações no banco de dados na ordem 
de 90%;

• Criação de novos índices e exclusão de índices não 
utilizados em bancos de dados dos sistemas SIM e Populis, 
favorecendo o desempenho das aplicações;

• Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva do ambiente 
de banco de dados;

• Acompanhamento de fila e atendimento a chamados 
referentes a servidores e infraestrutura de redes;

• Participação na criação de ambiente de homologação para 
o projeto EBI (ambiente FTT);

• Participação na criação de ambiente de produção e 
homologação para os projetos P01 e P02 (vistoria eletrônica 
e Portal Operacional) – iniciados pelo Mobilab.

SBE – SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

• Desenvolvimento e implantação de vacinas e rotinas 
de auditoria para combate às fraudes no Sistema de 
Bilhetagem, incluindo o Metrô e a CPTM;

• Implantação do Sistema de Lista Permanente, que utiliza, 
tanto a comunicação on-line como off-line, via garagem, 
para inibir nos validadores as fraudes existentes nos ônibus 
e trilhos;

• Aprimoramento do software de reconhecimento facial, 
que captura imagens dos passageiros com gratuidade e 
as compara com o cadastro, permitindo o bloqueio dos 
cartões utilizados por outras pessoas;

• Desenvolvimento do novo software para o Sistema 
de Bilhetagem pelo Consórcio Bilhete – SP, contrato 
nº 2014/0038, visando a modernização e aumento de 
capacidade do sistema, e implantação de nova plataforma 
de segurança das transações que impedirá qualquer tipo de 
tentativa de fraude;

• Instalação de equipamentos de recarga embarcada em 
mais de 8.500 veículos da frota operacional, ampliando 
significativamente os pontos de recarga na cidade;

• Implantação de melhorias no processamento e 
armazenamento de dados no Data Center, com 
ganhos significativos de performance, confiabilidade e 
disponibilidade das informações;

• Melhorias nos softwares do Sistema de Cadastro e 
Atendimento aos Usuários, diminuindo filas nos postos de 
atendimento, e permitindo que inúmeras funcionalidades 
sejam realizadas pela Internet e possibilitando que novas 
comunicações ocorram por meio de SMS;

• Modernização do Sistema de Monitoramento de Negócio 
e infraestrutura do Bilhete Único, garantindo maior 
disponibilidade no ambiente;

• Desenvolvimento do Software de Agendamento para 
melhor utilizar os recursos disponíveis nos Postos da 
SPTrans;

• Implantação do Sistema de Inteligência de Negócio como 
meio de divulgação das informações gerenciais da SPTrans, 
promovendo novas possibilidades de elaboração de 
relatórios com integração das diversas informações da 
Empresa.
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CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Em 2018, merece destaque a implantação, em 30/06/2018, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da São Paulo Transporte 
S/A - RILC, em cumprimento ao art. 40 da Lei Federal nº 13.303/2016.

A finalidade precípua do RILC é moldar as regras contidas na mencionada lei federal às especificidades da SPTrans.

O RILC da SPTrans é bastante abrangente, possuindo 261 artigos divididos em diversos parágrafos, incisos e alíneas.

De tão amplo, já foi objeto de uma primeira revisão, que passou a vigorar em 18/10/2018.

Durante 2018, foram celebrados 894 instrumentos contratuais decorrentes de procedimentos licitatórios e contratações diretas. 
Além disso, foram concluídos 723 processos licitatórios e procedimentos de dispensa de licitação em função do valor. Com relação 
aos Certificados de Registro Cadastral, foram emitidos 19, de acordo com as solicitações das empresas, obedecendo aos preceitos da 
legislação específica aplicável. 

Em decorrência, foram obtidos os seguintes resultados:

FORAM EMITIDOS 772 PEDIDOS DE COMPRA E/OU PEDIDOS DE SERVIÇO
Dentre esses, 71 processos são aditivos, resultando um total de 701 Pedidos de Compra e/ou Pedidos de Serviço. Os respectivos 
documentos destas contratações foram originados por: Dispensa de Licitação em função do valor; Termos aditivos na Modalidade 
Pregão Eletrônico com valores de contratação até o limite de Convite; por Inexigibilidade; e por adesão às Atas de Registro de Preços.

Da previsão total, registrada nos respectivos orçamentos estimativos restou apurado o valor total inicial de R$ 3.983.472,98, sendo que 
as consequentes contratações (Pedidos de Compra e Pedidos de Serviço) atingiram o montante total de R$ 3.628.598,19, resultando 
uma redução de R$ 354.874,79, ou seja, 8,91% em relação aos orçamentos estimativos.

Cumpre destacar os gastos mais significativos em 2018, conforme segue:

Fonte: Superintendência Administrativa

PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS FORAM APURADOS OS SEGUINTES RESULTADOS:
Foram concluídos em 2018, um total de 11 certames, geradores de instrumentos contratuais, com orçamentos estimativos totalizando 
R$ 165.683.190,05 e suas respectivas contratações atingiram R$ 105.053.439,11. Esse resultado gerou uma economia de R$ 
60.629.750,94, ou seja, 36,59% em relação ao valor inicialmente orçado.

Desse total, um processo contou com orçamento estimativo abaixo de R$ 150.000,00, no valor de R$ 133.200,00, cuja contratação se 
deu por R$ 105.600,00, resultando economia de R$ 27.600,00, ou seja, 20,72%.

No tocante às atividades de preços e custos, que envolvem um conjunto de metodologias e procedimentos para determinação de 
preços nos Orçamentos Estimativos da SPTrans, em 2018, dentre os 122 trabalhos realizados destacam-se: 

Descrição dos produtos Valor Participação %

Serviços/Consertos 944.292,63 25,86

Manutenção Predial 573.481,06 15,71

Materiais De Escritório 280.034,18 7,67

Serviços Gráficos 264.766,25 7,25

Materiais E Equip.  Segurança 258.776,14 7,09

Móveis/Bens/Utensílios 257.158,21 7,04

Suprimentos Informática 237.416,93 6,50

Serviços De Informática 183.106,51 5,01

Periféricos Informática 162.637,08 4,45

Alimentos/Bebidas 149.477,40 4,09

Manutenção Operacional 103.573,95 2,84
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ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS

• Prestação de Serviços de Operação, Manutenção Preventiva 
e Corretiva da Infraestrutura de Alimentação Elétrica em 
Corrente Contínua, do Sistema de Trólebus na Cidade de 
São Paulo;

• Prestação de Serviços de Manutenção do Pavimento 
das Vias do Sistema de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, na Cidade de São Paulo;

• Elaboração de Projeto Executivo para acessibilidade 
nos Terminais, Estações e Paradas existentes nos 
Agrupamentos I, II e III.

REORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES
Com o intuito de oferecer aos usuários do Sistema de Transporte 
um serviço de qualidade, foram adotadas providências diversas 
para a implantação da Praça de Atendimento do Bilhete Único, 
tendo por base todos os conceitos de ampla acessibilidade. 

Os trabalhos consistiram de:

• Instalação de 2 (dois) elevadores;

• Reforma da infraestrutura

 » troca de piso; 
 » instalação de sistema de iluminação geral e de 
emergência; 

 » instalação de quadros e cabeamento de telefonia;
 » instalação de quadros e cabeamentos de dados;
 » instalação de ar condicionado;
 » adaptação de sanitários para deficientes.

• Leiaute

 » colocação de divisórias em drywall;
 » formação de 4 salas/consultórios médicos;
 » formação de sala de treinamento.

• Mobiliário e equipamentos, inclusive os específicos exigidos 
pelas normas de acessibilidade

 » aquisição e montagem de todo o mobiliário das salas 
administrativas;

 » aquisição e montagem de todo o mobiliário do serviço 
de atendimento;

 » aquisição e montagem de todo o mobiliário dos salões 
de espera;

 » aquisição e montagem de todo o mobiliário e 
equipamentos dos consultórios médicos;

 » aquisição e montagem de todo o mobiliário da sala de 
treinamento;

 » aquisição e instalação de sistema de gerenciamento de 
filas.

• Funcionalidades

 » elaboração e instalação de fraldários;
 » elaboração e instalação de espaço kids com mobiliário 
infantil e brinquedos apropriados.

• Sinalização e comunicação visual

 » distinção, em cores, dos salões de espera por tipo 
de serviço: bilhete comum, estudante e gratuidades 
(idosos, deficientes, programas sociais).  

 » sinalização de acordo com as normas de acessibilidade;
 » comunicação visual institucional.

Quanto às demais Unidades da Empresa foram realizadas:

• Melhorias dos escritórios do prédio C do Complexo Santa 
Rita – STR;

• Reforma dos escritórios do Serviço Atende+ com instalação 
de ar condicionado, substituição de forros e divisórias;

• Revitalização do prédio BVII, com a reestruturação dos 
leiautes, instalação de novas divisórias, aplicação de 
pinturas, remodelação dos andares das Diretorias, para 
acomodação dos escritórios transferidos do prédio BVI;

• Aquisição de 650 cadeiras ergonômicas para substituição 
daquelas desgastadas pelo uso;

• Remanejamento das áreas do prédio BVI para o prédio BVII 
e XVN.

• Veículos Auxiliares/Renovação da Frota – Fiscalização

 » Em 2018, foi implantada nova frota de veículos 
auxiliares, composta por 134 carros, sendo 121 da frota 
titular e 13 da frota reserva, todos caracterizados e 
identificados por tipo de uso, sendo os da fiscalização 
equipados com sinalizadores.

 » Foram, ainda, adquiridas 24 motocicletas para 
fiscalização, todas caracterizadas e com equipamentos 
de sinalização. 

• Museu dos Transportes

 » O Museu dos Transportes Gaetano Ferolla, mantido e 
administrado pela SPTrans, recebeu, em 2018, 16.243 
visitantes.
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RELAÇÕES INTERNAS
Em 2018, a Diretoria de Relações Internas realizou os seguintes programas e atividades:

Além dos Muros da SPTrans – Visando o fortalecimento das Empresas Públicas, os sete Diretores representantes dos trabalhadores 
das Empresas Municipais realizaram reuniões na Câmara Municipal, Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

Participação no Acordo Coletivo – Participação nas negociações salariais junto aos Sindicatos de Representação.

C.I.P.A. (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) – Participação das reuniões em todas as unidades, auxílio na resolução de 
problemas junto às demais diretorias.

Atletas SPTrans – Com o objetivo de contribuir para um estilo de vida mais saudável com qualidade, foram realizadas as seguintes 
atividades:

• Em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, viabilizamos a participação 
dos trabalhadores em 06 Corridas e Caminhadas de Rua;

• Festival de Futsal, realizado na quadra do Instituto Federal – SP, com o apoio do Grêmio 
Recreativo SPTrans e CMTC Clube;

• Festival de Futebol de Campo entre as sete Empresas Municipais, parceria com o CMTC 
Clube e Sicoob-Coopercredi; 

• Em parceria com a Bradesco Seguros, foram realizados os 3º e 4º Passeios Ciclísticos na 
área central da Cidade de São Paulo;

• Houve participação dos familiares nas Corridas/Caminhadas e no Passeio Ciclístico.

SPTrans em Família – Programa que abre as portas da Empresa para apresentar aos familiares 
o quanto o trabalho da SPTrans é importante e essencial para manter a cidade em movimento. 

Nesse ano houve duas edições que possibilitaram aos familiares conhecerem alguns setores de 
trabalho dos empregados.

Meio Ambiente – Programa que disponibiliza caixas para coleta de pilhas e baterias em todas as Unidades da Empresa, o qual 
recolheu nesse ano aproximadamente 200 Kg, destinados corretamente para o Ecoponto Tatuapé.

Bem-Estar – Tem como princípio promover a mudança de comportamentos e autoestima:

• Dia da Mulher – Demonstração e dicas de automaquiagem com representantes da Mary Kay, na STR e 
na BVII; 

• Outubro Rosa – Produção e divulgação de vídeo a todos  trabalhadores da empresa com o 
depoimento de 02 empregadas que enfrentaram o câncer de mama;

• Foi viabilizada em parceria com o Sindficot-VLP e Hospital A.C. Camargo uma palestra sobre 
câncer para homens e mulheres. Os participantes receberam cortesia de agendamento de exames 
preventivos gratuitos;

• Dia do Motorista: foi servido um café da manhã para os motoristas lotados na Unidade STR.

Confraternizações – Visando promover a aproximação e a integração entre os trabalhadores e a família, foi realizada a Festa das 
Crianças no Parque Mariza, em Itaquera.

Incentivo à Cultura – Com o objetivo de incentivar a leitura, livros são doados pelos próprios trabalhadores e disponibilizados para 
empréstimo, sem nenhuma burocracia, e posteriormente devolvidos a fim de que todos tenham acesso.

• Dia da Secretária – Visita à Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP. 

Voluntariado – Trabalho de responsabilidade, comprometimento e dedicação, criando oportunidades 
para que todos possam colaborar em ações de solidariedade. Foram realizadas:

• Campanha Páscoa Mais Doce – arrecadadas caixas de bombom para a Instituição de Cegos Padre 
Chico;

• Campanha do Agasalho, para a Congregação de Santa Cruz.

Coral SPTrans – Em parceria com o Grêmio SPTrans, o Coral teve adesão de 37 componentes inscritos com o objetivo de integrar 
profissionais de diversas áreas e levar o canto a diversos lugares da Empresa.
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ASSESSORAMENTO JURÍDICO 
Em 2018, foram obtidos resultados positivos no tocante aos processos judiciais. Na Área Cível, com 
relação à demanda, o ano foi encerrado com um total de 1.578 ações judiciais em andamento. Vale 
destacar as seguintes decisões:

• Autos nº 1056070-21.2017.8.26.0100 - 45ª Vara do Foro Central - Ação Reivindicatória movida 
pela SPTrans contra o CMTC solicitando a desocupação do imóvel da SPTrans onde o CMTC 
Clube desenvolve as suas atividades. A SPTrans ganhou o recurso de apelação movido pelo 
CMTC Clube confirmando a sentença de procedência da ação, determinando a desocupação do 
imóvel pelo CMTC Clube no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, imitindo a SPTrans na posse do imóvel – processo 
ainda não transitou em julgado;

• Autos nº 0407437-05.1999.8.26.0053, 06ª VFP - Ação Civil Pública movida pelo MP/SP no ano de 1998 contra a SPTrans e 
Municipalidade, cujo pedido é assegurar a circulação de 1 ônibus acessível por linha de operação, sob pena de multa. Não tendo 
a SPTrans e Municipalidade cumprido a obrigação no prazo determinado pela Justiça, restou condenação de multa do valor de 
aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais. Em 30/08/2018 o Juízo declarou extinta a execução em face da SPTrans ter cumprido sua 
parte no acordo consistente em acabar com a fila de espera do Serviço Atende em 6 meses da homologação do acordo, ocorrido 
em 22.11.2017. A execução contra a Municipalidade ainda continua pendente;

• Dado parcial provimento ao agravo regimental opostos pela SPTrans e Municipalidade na Suspensão de liminar 973 do STF 
autorizando o levantamento da penhora efetivada pela Viação Santa Brígida no processo 0009825-67.2004.8.26.0053 (Processo 
Transcooper), posto ser esse dinheiro destinado a Conta Sistema, tendo sido levantado o valor de R$ 117.591.154,69 em 
16/11/2018 pela Municipalidade;

• Autos nº 0023244-81.2009.8.26.0053 - 06ª VFP - Ação de cobrança contra Cobra Tecnologia S/A, cujo pedido é a devolução de 382 
equipamentos AVL (Automatic Vehice Location) não instalados ou indenização pelos mesmos, por força dos termos contratuais 
firmados entre as partes (Contrato 2003/151). Ação julgada Procedente, condenando a Cobra Tecnologia S/A a indenizar a SPTrans 
em valor equivalente aos 382 AVL(s). A SPTrans levantou em 11/12/18 o valor de R$ 4.176.766,42 - guia de levantamento nº 
5304/2018, pagos pela ré;

• Autos nº 0000038-57.2017.8.26.0053, 11ª VFP - Ação de cobrança de diferença de remuneração movida pela Viação Santo Amaro. 
Valor R$ 44.300.341,93. Deferido o pagamento por precatório no agravo de instrumento - AI nº 216017422.2018.8.26.0000;

• Autos 0005859-76.2016.8.26.0053 (0022826-22.2004.8.26.0053), 14ª VFP. Ação de cobrança de diferença de remuneração movida 
pela Viação Santo Amaro. Valor: R$ 4.154.198,71. Decisão da juíza Dra. Alessandra Barrea Laranjeiras  determinando que a 
execução continuasse por meio de precatório judicial;

• Autos 1018040-29.2015.8.26.0053, 03ª VFP.  Ação de cobrança de diferença de remuneração movida pela Empresa de ônibus São 
José. Valor: R$ 9.448.509,60. Deferido pagamento de precatório em 01ª instância, não tendo sido interposto recurso contra essa 
decisão;

• Autos nº 0010414-05.2017.8.26.0053, 05ª VFP - Ação de cobrança de diferença de remuneração movida pela Empresa Auto Viação 
Taboão Ltda. Valor R$ 3.422.926,05. Deferido pagamento de precatório em 01ª instância;

• Autos nº 0017303-72.2017.8.26.0053, 13ª VF - Ação de cobrança de diferença de remuneração movida pela Empresa Viação Jaraguá 
Ltda. Valor R$ 81.658.722,95. Deferido pagamento de precatório em 01ª instância;

• Autos nº 0149135-05.2008.8.26.0100, 04ª Vara Fórum Central. Exequente: Mara Joara Teixeira Quevedo. Valor R$ 598.462,89. 
Deferido pagamento por precatório da SPTrans - AI nº 2227464-88.2017.8.26.0000;

• Apelação nº 0012367-38.2016.8.26.0000 Acórdão que confirmou a decisão em 01ª instância de que o pagamento seja feito por 
meio de precatório judicial. Autos 0004300-07.2004.8.26.0053, 13ª VFP. Ação de cobrança de diferença de remuneração movida 
pela Empresa Viação Cachoeira Ltda. Valor R$ 20.049.456,00;

• AI Nº 2052086-84.2018.8.26.0000. Acórdão que acolheu o recurso da SPTrans modificando a decisão de 01º grau, determinando 
o pagamento por precatório. Exequente: Fernando Brando Santiago. Valor: R$ 87.025,57 - Autos 0089360-44.2017.8.26.0100 – 27ª 
Vara Cível João Mendes;

• Apelação nº 0029404.64.2005.8.26.0053 - modificou a sentença de 01ª instância em ação movida pela Kalitera Engenharia Ltda. 
que pleiteia o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato ou indenização por perdas e danos (contrato de 
fornecimento, instalação e manutenção de abrigos a usuários de ônibus em via pública). Valor pleiteado R$ 67.025.027,33 - Autos 
nº 0029404.64.2005.8.26.0053, 09ª VFP;

• Autos nº 0018086-64.2017.8.26.0053, 03ª VFP. Ação de cobrança de diferença de remuneração movida pela Viação Cidade 
Tiradentes Ltda. Acolheu a impugnação da SPTrans, afastando o valor executado de R$ 4.551.395,81, declarando o valor correto 
da execução como sendo de R$ 1.750.305,45, indicado pela SPTrans. Deferiu o pagamento por meio de precatório.

Ainda, na esfera Cível, foram obtidas decisões favoráveis aos interesses da SPTrans, as quais redundam em valor econômico estimado 
em  R$ 97.220.317,42. 

2.452
EXPEDIENTES

JURÍDICOS
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No âmbito Trabalhista, em 2018, foram proferidas 585 decisões em Primeira Instância e Instâncias Superiores (TRT e TST), foram 
obtidas decisões favoráveis em 356, representando um ganho de 61% das ações, o que corresponde a R$ 42.696.265,69 que deixaram 
de sair dos cofres.

Aprimoramento do controle de depósitos judiciais pendentes possibilitou o encaminhamento de 162 processos para baixa contábil, 
representando R$ 1.027.091,96, sem correção.

Na esfera Criminal, em 2018, foram instaurados 1.256 processos de apuração de irregularidade, com encerramento de outros 612 e, 
ainda, houve a autuação de 516 expedientes administrativos.

Na Área de Direito Público, em 2018, foram obtidas decisões favoráveis em 35 processos julgados, totalizando um valor econômico 
estimado de R$ 724.880.600,88. Vale destacar as seguintes decisões: 

• TRI 18/009 - Tutela antecipada deferida para suspender a cobrança do IPVA das motos adquiridas pela SPTrans para fiscalização, 
em razão da imunidade tributária recíproca; 

• TRI 17/034 - Tutela antecipada deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente a IRPJ e CSLL de 2015, no 
valor de R$ 2,144 milhões;

• TRI 24.06.03 - Decisão Monocrática do STF determinando a devolução dos autos ao TRF3 para apreciação da questão atinente à 
cessão de mão de obra, revendo decisão desfavorável à SPTrans. Valor: R$ 77 milhões;

• TRI 24.17.02 - Decisão do STJ negando provimento ao recurso da União e mantendo a decisão do TRF3 que reconheceu a 
inexistência de cessão de mão de obra nos contratos firmados entre SPTrans e empresas de ônibus sob a égide da Lei Municipal 
nº 11.037/91. Valor pleiteado pela União atualizado e negado pelo Judiciário: R$ 258 milhões;

• TRI 15/018 - Reconhecimento da Justiça Federal ao direito da SPTrans em pagar seus débitos judiciais por meio de Precatórios e 
desbloqueio do valor de R$ 168.423,55, penhorado das Contas Bancárias da SPTrans;

• TRI 24.03.03 - Decisão do TRF3 confirmando a sentença anteriormente proferida de que os recolhimentos da SPTrans de SAT 
estavam corretos, e se dão à alíquota de 1% da folha de pagamento, e não 3% como pretende a União - Valor envolvido: R$ 14,4 
milhões;

• TRI 17/001 - Sentença declarando a inexistência de obrigação de recolhimento de RAT/SAT sobre verbas indenizatórias e a 
possibilidade de repetição de indébito do valor de R$ 596 mil;

• TRI 03/025 - Liminar favorável da Justiça Federal reconhecendo o direito da SPTrans em pagar seus débitos judiciais por meio de 
precatório. Valor da execução ainda em discussão - R$ 115 milhões.

No decorrer de 2018, foram analisados pela Área Jurídica 2.452 expedientes externos e internos.
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