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Introdução 

Fonte: SPTrans 
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Relatório Final – Fase 4 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Introdução 

De acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital de concorrência pública 007/2013 em 

seu item 4.7, ficou pré-estabelecida a realização da análise e diagnóstico dos modelos de  

monitoramento e fiscalização utilizados atualmente pela SPTrans, apontando os eventuais 

aperfeiçoamentos necessários. 

 

Neste contexto, este documento, que é parte do  serviço de verificação  independente, tem como  

abrangência a avaliação da eficácia do modelo operacional e dos sistemas (incluindo Tecnologia 

da Informação) atualmente utilizados pela SPTrans para o monitoramento e fiscalização dos 

serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias, apontando possíveis ineficiências, 

inconsistências, divergências e falhas de segurança, bem como sugerindo modificações, 

adequações e atualizações a serem realizadas para sanar as fragilidades identificadas. 

 

Inicialmente foi levantado a metodologia de reporte atual realizada pela equipe da Diretoria de 

Planejamento e o processo atual de aplicação de multas com o Setor de Multas. A EY verificou 

ainda, por amostragem, os dados produzidos pela SPTrans para monitoramento dos serviços 

prestados pelos  Concessionários e Permissionários durante a vigência de cada Contrato. 

 

Para Tecnologia da Informação o objetivo deste documento é apresentar os resultados da 

análise dos sistemas SIM (Sistema Integrado de Monitoramento), o InfoTrans e SBE (Sistema de 

Bilhetagem Eletrônico). 

 

Esta análise foi feita pela verificação, por amostragem, dos dados apurados e processados pela 

SPTrans nos sistemas dentro do escopo do projeto. 

 

As recomendações propostas para cada um dos itens analisados estão descritas nas páginas a 

seguir. 
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Tecnologia da Informação 

Fonte: SPTrans 
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Tecnologia da Informação 

Contextualização do Modelo Atual 

Fonte: SPTrans 
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Para os três sistemas contidos no escopo do projeto, o Sistema Integrado de Monitoramento 

(SIM), o InfoTrans e  o Sistema de Bilhetagem Eletrônico (SBE), e observamos os seguintes 

riscos e pontos de atenção: 

 

Perda de conhecimento 
 

Observamos que grande parte das informações referentes aos sistemas não estão formalmente 

documentadas na SPTrans. Não existe um processo definido para o armazenamento e 

atualização periódica das informações dos sistemas envolvidos. Esta falta de formalização é 

agravada se considerarmos que os profissionais envolvidos no gerenciamento destes sistemas 

estão a poucos anos de suas aposentarias. 

 

Identificamos ainda que no ano de 2006 implantou-se o Sistema de Gestão da Segurança da 

Informação (SGSI) no SBE. Entretanto, como o SGSI não foi difundido para as demais áreas da 

SPTrans, este sistema não se consolidou e o processo elaborado não teve continuidade.  

 

Salientamos a importância de definição de um processo para assegurar a continuidade das 

melhorias implementas relacionadas à Segurança da Informação, assim como a sua difusão 

para todas as áreas da SPTrans. 

 

Adicionalmente, não identifica-se na equipe de TI da SPTrans um profissional responsável pelo 

gerenciamento de banco de dados (DBA) e Segurança de Rede. Consequentemente, observa-

se uma elevada dependência da SPTrans a um único fornecedor referente a estas duas áreas. 

 

Perda de Informação 
 

Identificamos a ausência de licença de software de backup para os sistemas InfoTrans e SIM. 

Atualmente este backup é realizado pelas ferramentas nativas do Windows e SQL Server. 

Embora exista o equipamento de backup juntamente com as fitas, a restrição para utilização 

está relacionada a falta de licenciamento de software. A aquisição desta licença do software de 

backup irá proporcionar uma proteção das informações pelo fato de possibilitar o transporte da 

fita para um ambiente externo da SPTrans. Salientamos que o backup é realizado em disco e 

transferido para outro servidor localizado no próprio site da SPTrans. Devido a limitação do 

tamanho do disco, o backup é subscrito semanalmente sendo realizado de maneira Full 

(Completo). 

Fonte: SPTrans 

Contextualização do Modelo Atual 
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Ressaltamos que os sistemas InfoTrans e SIM  dispõem de reduzido espaço em disco além de 

apresentar discos com baixo desempenho de acesso aos dados, ocasionando lentidão e 

travamentos destes sistemas. 

 

Indisponibilidade Sistema/Informação  
 

O fato de não existir ambientes de teste e homologação para o sistema InfoTrans ocasiona um 

elevado risco no processo de mudança deste sistema. Isto porquê, todas as atualizações e 

alterações são executadas diretamente no ambiente de produção podendo ocasionar grandes 

transtornos, ou até a total indisponibilidade do sistema, caso ocorra alguma eventualidade.  

 

Os sistemas que compõe o SBE também apresentam o risco de indisponibilidade pelo fato de 

não possuírem ambientes de desenvolvimento e homologação adequados, restringindo os 

testes e homologações necessários nos projetos. 

 

O período de autonomia dos nobreaks utilizados nos servidores (SIM e InfoTrans) é somente de 

6(seis) horas após a interrupção de energia elétrica. Trata-se de um curto período de autonomia 

que pode acarretar na indisponibilidade do sistema no caso de ausência de energia por um 

longo período. 

 

O ambiente de contingência para o SBE não oferece todos os serviços críticos para o 

funcionamento do sistema. É necessário  avaliar a infraestrutura do ambiente de contingência, 

aprimorá-lo e testá-lo periodicamente para assegurar o correto funcionamento dos serviços 

críticos. 

 

Fomos informados pela área de TI da SPTrans que os links entre garagens e servidores 

apresentam grande lentidão devido à restrição de banda, ocasionando atraso na transmissão do 

número de ônibus que transitam pelas garagens. Como consequência desta limitação, diversas 

informações precisam ser reprocessadas, fazendo com que os dados sobre quantidade de 

passageiros por dia seja computada apenas após 5 dias. Este longo período impacta 

diretamente o pagamento dos operadores. 

 

Atualmente não é possível acompanhar a transmissão dos arquivos (contendo o número de 

passageiros) tampouco  garantir que seu envio foi bem sucedido, levando a incerteza sobre a 

completude dos dados. A SPTrans deve avaliar soluções para mitigar este risco e assegurar a 

correta transmissão destes arquivos relativos ao sistema SBE. 

Fonte: SPTrans 

Contextualização do Modelo Atual 
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Tecnologia da Informação 

Resultados da Avaliação 

Fonte: SPTrans 
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Em entrevista com os responsáveis pelo sistema InfoTrans identificamos as recomendações              
baseando-se na Norma ISO/IEC 27002. Esta norma, publicada pela International organization of 
Standardization (ISO) e pelo International Electrotechnical Commission (IEC), apresenta as diretrizes 
para os padrões e práticas gerenciais de segurança da informação organizacional.   
 
10 - Gerenciamento das operações e comunicações: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação aos        
dados (Atualização, Acessos e Fluxos de transmissão): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentação dos Procedimentos de Operação -  Ref . ISO 27002 (10.1.1)002 

Observação 
O manual existente de operação do sistema destinado aos usuários está 
desatualizado (Última atualização foi realizada em setembro/2009). 

Recomendação 
 Documentar os procedimentos de operação vigentes contendo, no mínimo, 

papéis e responsabilidades e principais atividades.  
 Estabelecer um processo de revisão e publicação dos procedimentos. 

Gestão de Mudanças -  Ref . ISO 27002 (10.1.2)7002 

Observação 
Não existe um processo de gestão de mudanças definido e comunicado. As 
melhorias/atualizações do sistema InfoTrans são informais e executadas pela 
técnica da Gerência de Sistemas Operacionais de Transporte (DG/STI/GSO) . 

Recomendação 
 Definir, documentar e publicar um Processo de Gestão de Mudança e Política 
de Gestão de Mudanças considerando as regras mínimas do processo. 

Segregação de função -  Ref . ISO 27002 (10.1.3)SO 27002 

Observação Não existe a descrição formal dos papéis e responsabilidades. 

Recomendação 

 Revisar a distribuição de atividades no departamento de TI de modo a garantir 
a divisão das responsabilidades de trabalho crítico, sempre que possível, como 
por exemplo: manter mais de um responsável por atividades críticas, manter 
funcionários diferentes para a auditoria e administração de sistemas. As 
atividades devem ser distribuídas com o intuito de evitar a possibilidade de 
execução de fraudes ou ações maliciosas por um único usuário. 

Separação dos recursos de desenvolvimento, teste e de produção -  Ref . ISO 27002 (10.1.4)SO 
27002 

Observação 
Não existe ambientes de desenvolvimento e teste para o sistema InfoTrans. 
Identifica-se somente o ambiente de produção no qual as atualizações/correções 
do sistema são implementadas. 

Recomendação  Implementar ambiente de teste e desenvolvimento para o sistema InfoTrans. 

Avaliação do Sistema InfoTrans 
Resultados da Avaliação 
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10 - Gerenciamento das operações e comunicações: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  a) Adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e 
geração das informações (Periodicidade, tempestividade): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Edital SPTrans: 4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação aos 
dados (Segurança de Redes): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – Controle de acesso: 
 
Edital SPTrans:  4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação aos 
dados (Acessos, métodos de autenticação, autorização e gestão de usuários): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópias de segurança das informações -  Ref . ISO 27002 (10.5.1)7002 

Observação 

Devido a insuficiência em espaço no disco reservado para realização do backup, 
as informações são subscritas semanalmente. 
Ausência de testes periódicos para validar a integridade do backup. 
Ausência de licença de software de backup impendido a utilização do Tape com 
as fitas de backup. 

Recomendação 

 Definir uma Política de Backup determinando, papeis e responsabilidades, 
frequência, extensão e regras de armazenamento das mídias de backup dos 
dados críticos.  
 Estabelecer um ciclo de testes periódicos das mídias de backup. 
 Formalizar um controle contendo os registros das cópias da backup efetuadas 
e testes de recuperação realizados. 
 Aquisição de licença de software de backup permitindo a realização backup 
em fita. 

Controles de redes -  Ref . ISO 27002 (10.6.1)7002SO 27002 

Observação 
Não ocorre uma revisão periódica das regras do firewall.  
Não existe políticas ou procedimentos relacionados a gestão da rede. 

Recomendação 
 Definir procedimento de periódico para analise e atualização da regras do 
firewall e configuração segura de outros componentes críticos da rede. 

Política de controle de acesso -  Ref . ISO 27002 (11.1.1) SO 27002 

Observação 

Não existe política ou procedimento de controle de acesso. As requisições de 
acesso ao sistema são encaminhadas por e-mail à técnica da Gerência de 
Sistemas Operacionais de Transporte (DG/STI/GSO). A técnica realiza uma 
análise da requisição e disponibiliza o acesso solicitado. 

Recomendação 
 Definir uma política de controle de acesso e procedimento para documentar 

as regras de concessão de acesso e direitos para usuários/grupos (acesso 
lógico). 

Segurança dos serviços de redes -  Ref . ISO 27002 (10.6.2)7002SO 27002 

Situação Atual 

O Sla definido com o fornecedor do Firewall é de quatro horas para atender o 
incidente e um dia para resolvê-los conforme informado pela SPTrans. 
O Sla para o fornecedor Vivo Speedy Business é de 1 dia para reparação dos 
links. 
O período definido a reparação dos links como fornecedor UolDiveo são de duas 
horas. 

Recomendação 
Avaliar a possibilidade de atualização dos SLAs dos serviços de rede segundo 
análise de impacto no negócio para SPTrans. 

Avaliação do Sistema InfoTrans 
Resultados da Avaliação 
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Gerenciamento de privilégios -  Ref . ISO 27002 (11.2.2)SO 27002 

Observação 

Não existe um processo definido. Um e-mail é encaminhado pelo gestor para a 
técnica da Gerência de Sistemas Operacionais de Transporte (DG/STI/GSO) 
solicitando o acesso com o respectivo perfil. A mesma realiza uma análise da 
solicitação e concede/reprova o acesso. 

Recomendação 

 Desenvolver um procedimento único para conceder acesso as contas 
privilegiadas. 

 Desenvolver regras para controle de concessão, revogação e monitoramento 
de contas com privilégios na Política de Controle de Acesso. 

 Definir um controle de permissões que descreva todos os usuários que 
possuem esses acessos, justificando a permanência. Revisar esse controle 
com periodicidade predefinida (ex: mensal). 

Gerenciamento de senha do usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.3)SO 27002 

Observação 

Não existe um procedimento para o gerenciamento de senha. O sistema não 
obriga o usuário alterar a senha no primeiro login como também de forma 
periódica. Não ocorre o bloqueio do login mesmo com excesso de tentativa de 
acesso ao sistema com dados incorretos. 

Recomendação 

 Desenvolvimento de procedimento único para gerenciamento de senhas. 
 Incluir parametrização mínima de senhas em sistemas, no mínimo críticos, na 

politica de controle de acesso lógico. 
 A parametrização deve incluir: 
     Comprimento mínimo de senhas: entre 6 e 8 caracteres; 
     Obrigatoriedade de alteração de senha no primeiro acesso; 
     Composição de senhas (caracteres alfanuméricos, palavras proibidas). Pelo    
menos uma letra, uma letra maiúscula, um caractere numérico, um caractere   
especial (#, @). 
 Frequência em que senhas devem ser alteradas: entre 30 e 90 dias 
 Implementar histórico de senha de forma a restringir que um usuário no 

repita as ultimas senhas utilizadas 
 Implementar o parâmetro nos sistemas críticos. 

Análise crítica dos direitos de acesso de usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.4)SO 27002 

Observação Não existe um revisão ou análise critica dos acessos. 

Recomendação 
 Desenvolver um procedimento e política para concessão, revisão e revogação 

de acesso. 

Uso de senhas -  Ref . ISO 27002 (11.3.1)SO SO 27002 

Observação 
Não foi estabelecido diretrizes mínimas para as senhas. A senha não expira como 
também não é exigido a inclusão de caracteres especiais. 

Recomendação 

 Elaborar, aprovar e implementar a norma de senhas para os sistemas da 
organização. Na impossibilidade de aplicação em todos os sistemas, 
formalizar exceções para obter aprovação do risco com a diretoria e iniciar a 
implementação da norma em sistemas críticos. 

Registro de usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.1)SO 27002 

Observação 

Não existe procedimento de gestão de usuários (ID). Esporadicamente a técnica 
da Gerência de Sistemas Operacionais de Transporte (DG/STI/GSO) recebe um e-
mail da área solicitante informando a relação de usuários desligados da SPTrans. 
De posse desta lista, a técnica realiza as revogações solicitadas no sistema 
InfoTrans. 

Recomendação 
 Desenvolver um procedimento e política para concessão, revisão e revogação 

de acesso de usuário. 

Avaliação do Sistema InfoTrans 
Resultados da Avaliação 
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. 
 
 
 
 

Procedimentos seguros de entrada no sistema (logon-on) -  Ref . ISO 27002 (11.5.1)SO 27002 

Observação 
Identificamos a presença de  um login denominado geral que é acessado 
internamente utilizado para consulta.  Este login e senha está disponível no site 
da Intranet para acesso de todos os colaboradores. 

Recomendação 

 Avaliar a possibilidade de bloquear o login geral, permitindo desta forma 
identificar a rastreabilidade dos acessos. 

 Definir diretrizes para login único ou compartilhado na política de controle de 
acesso. 

Identificação e autenticação  de usuário -  Ref . ISO 27002S(11.5.2)O 27002 

Observação Os funcionários possuem identificador único com login e senha. 

Recomendação 
 Definir diretrizes para uso de login único ou compartilhado na política de 

controle de acesso. 

Uso de utilitários de sistema -  Ref . ISO 27002 (11.5.4)OSO 27002 

Observação 
A equipe de TI realiza uma análise nas solicitações de instalação de utilitários 
nos  servidores que compõe o sistema InfoTrans. 

Recomendação 
 Formalizar em política apropriada o uso restrito de utilitários e necessidade 

de aprovação em caso de exceção. 

Desconexão de terminal por inatividade  -  Ref . ISO 27002 (11.5.5)OSO 27002 

Observação O período definido por inatividade do sistema é de 20 minutos. 

Recomendação 
 Definir e implementar controle de bloqueio de estação de trabalho em caso de 

inatividade. 
 Elaboração de uma diretriz na politica de controle de acesso lógico. 

Limitação de horário de conexão -  Ref . ISO 27002 (11.5.6)OSO 27002 

Observação Não realiza limitação de horário para acesso ao sistema. 

Recomendação 

 No caso de identificação de sistema que exige controle do tempo de 
conectividade, implementar controle de expiração automático de sessão. 

 Definir regras na politica de controle de acesso lógico sobre limitação de  
horário de conexão. 

Sistema de Gerenciamento de Senha -  Ref . ISO 27002S(11.5.3)O 27002 

Observação 
Não existe uma política de senha fortes. O sistema não está configurado para 
solicitar a troca periódica da senha. 

Recomendação 
 Estabelecer diretrizes mínimas de senha para acesso a todos os sistemas de 

informação 

Política de uso dos serviços de rede -  Ref . ISO 27002S(11.4.1)O 27002 

Observação 
A solicitação é realizada através de um chamado. A equipe de TI (Infra-estrutura) 
analisa a solicitação e providencia o acesso. Não existe documento/política 
formalizado. 

Recomendação 
 Desenvolver uma política de controle de acesso para definir regras do 

processo de concessão de acesso a sistemas de informação. 

Avaliação do Sistema InfoTrans 
Resultados da Avaliação 
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12 – Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  a) Adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e 
geração das informações (Fonte das informações, forma e formato): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise e especificação dos requisitos de segurança -  Ref . ISO 27002 (12.1.1)OSO 27002 

Observação 
Não existe um processo formal de verificação de requisitos de segurança em 
sistemas. 

Recomendação 

 Incluir no projeto de desenvolvimento de novos sistemas os requisitos de 
segurança da informação que devem ser considerados no desenvolvimento. 

 Estabelecer um processo para envolvimento/acionamento da área de 
segurança no desenvolvimento de novos sistemas. 

 Desenvolvimento de Política de Segurança em Sistemas. 
 Desenvolver procedimento de código seguro. 

Validação dos Dados de Entrada -  Ref . ISO 27002 (12.2.1)OSO 27002 

Observação 
A verificação dos dados de entrada ocorre sob demanda. Não existe um 
documento oficial indicando os critérios de validação 

Recomendação 

 Estabelecer no documento de levantamento de requisitos critérios para 
validação de dados no desenvolvimento de sistemas (quando esse 
procedimento deve ser realizado para evitar que o item não seja descartado 
em desenvolvimentos futuros). 

 Ponto de Melhoria: Revisar o processo atual de validação de dados de entrada 
para verificar que os seguintes itens são considerado na validação: valores 
fora dos limites aceitáveis, caracteres inválidos nos campos de dados, dados 
ausentes ou incompletos, dados excedendo os volumes máximos e mínimos e 
controle de dados não autorizados ou inconsistentes. 

Controle do processamento interno -  Ref . ISO 27002 (12.2.2)OSO 27002 

Observação 
Não são realizadas checagens para validar a integridade das informações 
processadas. 

Recomendação 

 Definir o procedimento contendo as atividades de análise de dados após 
processamento para evitar perda de integridade das informações como 
recuperação de falhas de processamento, proteção controles de sessão 
(reconciliar o balanço dos arquivos de dados após transações de atualização), 
balanceamento (controles entre execução, totalizadores de atualização de 
arquivo) e checagens de integridade. 

Integridade de mensagens -  Ref . ISO 27002 (12.2.3)OSO SO 27002 

Observação Não existe um procedimento para verificar a integridade das mensagens. 

Recomendação 

 Inicialmente, a SPTrans deve conduzir uma análise para identificar as 
informações que exigem garantia de integridade. Em seguida, devem ser 
implementados controles de integridade como por exemplo o Hash,  quando 
essas informações forem transferidas. 

Avaliação do Sistema InfoTrans 
Resultados da Avaliação 
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Edital SPTrans: 4.7.1.2 d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos dados (Criptografia, gestão de certificados digitais): 
 

Validação de dados de saída -  Ref . ISO 27002 (12.2.4)OSO  

Observação A verificação dos dados de saída ocorre sob demanda. Não existe um documento oficial 
indicando os critérios de validação dos dados de saída. 

Recomendação 

 Revisar o processo atual de validação de dados de saída para verificar que os 
seguintes itens são considerados: 

a. valores fora dos limites aceitáveis. 
b. caracteres inválidos nos campos de dados. 
c. dados ausentes ou incompletos. 
d. dados excedendo os volumes máximos e mínimos. 
e. controle de dados não autorizados ou inconsistentes. 
f. controles de reconciliação, para garantir o processamento de todos os dados. 
g. fornecimento de informações suficientes para que um leitor ou um sistema de 
processamento subsequente possam  determinar a exatidão, a completeza, a precisão e a 
classificação da informação. 

Política para o uso de controles criptográficos -  Ref . ISO 27002 (12.3.1)OSO  

Observação As informações trafegadas não são criptografadas. Utiliza-se o protocolo HTTP para o 
acesso as informações. 

Recomendação 

 Recomenda-se a utilização de um controle criptográfico para proteção das 
informações.  

 Recomenda-se a utilização do protocolo HTTPS para melhor segurança dos dados 
trafegados na rede. 

Gerenciamento de chaves -  Ref . ISO 27002 (12.3.2)OSO   

Observação Não utiliza-se certificados digitais para o gerenciamento das informações. 

Recomendação 
 Recomenda-se a utilização de certificados digitais para melhor segurança dos dados 

trafegados na rede.   

PO5 - Gerenciar o Investimento de TI -  Ref . Cobit 4.1OSO  

Situação Atual 

A SMT (Secretaria Municipal de Transportes) possui um contrato de prestação de serviço com a 
SPTrans. Anualmente a SPTrans elabora uma proposta orçamentária contendo todos os orçamentos 
das áreas e encaminha para a SMT aprovar. A partir da verba aprovada à área de Orçamento 
prioriza o pagamento dos contratos fixos e destina as verbas de acordo com a prioridade 
identificada. 
A SPTrans prioriza a execução de projetos que a SMT definir. (Ex.: Bilhete único mensal, semanal e 
diário). 
O orçamento elaborado pelo gerente é validado/aprovado pela Diretoria de Gestão Econômico-
Financeira e Superintendência. A gerência da área não realiza o acompanhamento do orçamento 
anual. Este gerenciamento do budget é realizado pela equipe de Orçamento, que  analisa a 
viabilidade das despesas (Infraestrutura e Contratos de terceiros) assegurando o controle das verbas 
orçadas. 
O departamento de Recursos Humanos é o responsável por realizar a gestão de custos relacionados 
aos funcionários da SPTrans. 

Recomendação  N/A 

Edital SPTrans: 4.7.1.2  e) Custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, infraestrutura 
e contratação de terceirizados. 

Avaliação do Sistema InfoTrans 
Resultados da Avaliação 
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10 - Gerenciamento das operações e comunicações: 
 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos     dados (Atualização, Acessos, Fluxos de transmissão): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentação dos Procedimentos de Operação -  Ref . ISO 27002 (10.1.1) 7002 

Observação 
O manual  existente de operação do sistema destinado aos usuários está 
desatualizado (Março 2010). 

Recomendação 
 Documentar os procedimentos de operação vigentes contendo, no mínimo, 

papéis e responsabilidades e principais atividades.  
 Estabelecer um processo de revisão e publicação dos procedimentos. 

Gestão de Mudanças -  Ref . ISO 27002 (10.1.2)SO 27002 

Observação 

Não existe um processo de mudança definido. Semanalmente ocorre reuniões 
entre a equipe da SPTrans e o fornecedor Microsoft para ser definido as 
atualizações/alterações do ambiente que serão executadas. Estas reuniões tem 
como objetivo assegurar que as atividades a serem executadas estejam 
contempladas no contrato. 

Recomendação 
 Definir, documentar e publicar um Processo de Gestão de Mudança e Política 

de Gestão de Mudanças considerando as regras mínimas do processo. 

Segregação de função -  Ref . ISO 27002 (10.1.3)SO 27002 

Observação Não existe a descrição formal dos papéis e responsabilidades. 

Recomendação 

 Revisar a distribuição de atividades de Segurança da Informação de modo 
garantir a divisão das responsabilidades de trabalho críticas, sempre que 
possível, como por exemplo: manter mais de um responsável por atividades 
críticas, manter funcionários diferentes para a auditoria e administração de 
sistemas. As atividades devem ser distribuídas com o intuito de evitar a 
possibilidade de execução de fraudes ou ações maliciosas por um único 
usuário. 

Separação dos recursos de desenvolvimento, teste e de produção -  Ref . ISO 27002 (10.1.4)O 
27002 

Situação Atual Existem ambientes de desenvolvimento, homologação e produção. 

Recomendação  N/A. 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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10 - Gerenciamento das operações e comunicações: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  a) Adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e 
geração das informações (Periodicidade, tempestividade): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Edital SPTrans 4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos dados; (Segurança de Redes): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – Controle de acesso: 
 
Edital SPTrans:  4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos dados; (Acessos, métodos de autenticação, autorização e gestão de usuários). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controles de redes -  Ref . ISO 27002 (10.6.1) SO 27002 

Observação 
Não ocorre uma revisão periódica das regras do firewall. 
Não existe políticas ou procedimentos relacionados a gestão da rede 

Recomendação 
 Definir procedimento de periódico para analise e atualização da regras do 

firewall e configuração segura de outros componentes críticos da rede. 

Política de controle de acesso -  Ref . ISO 27002 (11.1.1)SO 27002 

Observação 
Não existe política ou procedimento. As requisições de acesso ao sistema são 
encaminhadas por e-mail ao responsável que, por sua vez, realiza uma análise da 
requisição e disponibiliza o acesso solicitado. 

Recomendação 
 Definir uma política de controle de acesso ou procedimento para documentar 

as regras de controle de acesso e direitos para usuários/grupos (Acesso 
lógico). 

Segurança dos serviços de redes -  Ref . ISO 27002 (10.6.2)7002SO 27002 

Situação Atual 

O Sla definido com o fornecedor do Firewall é de quatro horas para atender o 
incidente e um dia para resolvê-los conforme informado pela SPTrans. 
O Sla para o fornecedor Vivo Speedy Business é de 1 dia para reparação dos 
links. 
O período definido a reparação dos links como fornecedor UolDiveo são de duas 
horas. 

Recomendação 
Avaliar a possibilidade de atualização dos SLAs dos serviços de rede segundo 
análise de impacto no negócio para SPTrans. 

Cópias de segurança das informações -  Ref . ISO 27002 (10.5.1) 7002 

Observação 
Não executa-se teste regular para validar o backup. A equipe de TI utiliza o 
software nativo do Windows e SQL para execução do backup. 

Recomendação 

 Definir uma política de backup determinando-se a frequência e extensão dos 
backups dos dados críticos.  

 Recomenda-se estabelecer um ciclo de testes periódicos nas fitas de backup. 
 Disponibilizar um controle contendo os registros completos e precisos das 

cópias da backup e recuperação. 
 Aquisição de licença de software de backup possibilitando a realização do 

backup em fita e o transporte para outra localidade. 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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Gerenciamento de senha do usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.3)SO 27002 

Observação 

Não existe um procedimento para o gerenciamento de senha. O sistema exige 
que o usuário altere a senha no primeiro login. O sistema não obrigada o usuário 
substituir a senha periodicamente.  
Caso não consiga acessar o sistema após a terceira tentativa o login será 
bloqueado. A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres alfanuméricos sendo 
pelo menos: 1 caracter minúscula, 1 caracter maiúscula e 1 número. 

Recomendação 

 Desenvolvimento procedimento único para gerenciamento de senhas. 
 Incluir parametrização mínima de senhas em sistemas, no mínimo críticos, na 

politica de controle de acesso lógico. 
 A parametrização deve incluir: 
Composição de senhas (caracteres alfanuméricos, palavras proibidas): Pelo 
menos uma letra, uma letra maiúscula, um caractere numérico, um caractere 
especial (#, @). 
 Frequência em que senhas devem ser alteradas: entre 30 e 90 dias. 
 Implementar histórico de senha de forma a restringir que um usuário no 

repita as ultimas senhas utilizadas. 
 Implementar o parâmetro nos sistemas críticos. 

Análise crítica dos direitos de acesso de usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.4)SO 27002 

Observação Não existe uma revisão ou análise critica dos acessos. 

Recomendação 
 Desenvolver um procedimento e política para concessão, revisão e revogação 

de acesso do usuário. 

Uso de senhas -  Ref . ISO 27002 (11.3.1)SO 27002 

Observação 
A senha do sistema nunca expira, porém exige-se no cadastro da nova senha a 
inclusão de 8 caracteres misturando números, letras minúsculas e maiúsculas. 

Recomendação 

 Aprovar e implementar a norma de senhas para os sistemas da organização. 
Na impossibilidade de aplicação em todos os sistemas, formalizar exceções 
para obter aprovação do risco com a diretoria e iniciar a implementação da 
norma em sistemas críticos. 

Gerenciamento de privilégios -  Ref . ISO 27002 (11.2.2)SO 27002 

Observação 
Não existe um processo definido. Um e-mail é encaminhado para o analista 
solicitando o acesso com o respectivo perfil. A mesma realiza uma análise da 
solicitação e concede/reprova o acesso requisitado. 

Recomendação 

 Desenvolver um procedimento único para conceder acesso as contas 
privilegiadas. 

 Desenvolver regras para controle de concessão, revogação e monitoramento 
de contas com privilégios na Política de Controle de Acesso. 

 Definir um controle de permissões que descreva todos os usuários que 
possuem esses acessos, justificando a permanência. Revisar esse controle 
com periodicidade predefinida (i.e: mensal). 

Registro de usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.1)SO 27002 

Observação 

Não existe documentação formalizada. Esporadicamente a colaboradora Regina  
recebe da área solicitante uma planilha contendo a lista de usuários desligados. 
A mesma realiza as revogações no sistema SIM de acordo com a lista 
mencionada. 

Recomendação 
 Desenvolver um procedimento e política para concessão, revisão e revogação 

de acesso de usuário. 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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Procedimentos seguros de entrada no sistema (logon-on) -  Ref . ISO 27002 (11.5.1)SO 27002 

Observação O sistema obrigada a inclusão de login e senha para o acesso ao sistema. 

Recomendação 

 Desenvolvimento de um procedimento documentando as configurações de 
segurança implementada para assegurar a integridade das informações. 

 Definir diretrizes para login único ou compartilhado na política de controle de 
acesso. 

Uso de utilitários de sistema -  Ref . ISO 27002 (11.5.4)os os sistemas de informação. 27002 

Observação 
A equipe de TI realiza uma análise no caso da solicitação de instalação de 
utilitários no sistema. Após avaliar a real necessidade da solicitação o 
atendimento é realizado/não autorizado. 

Recomendação 
 Formalizar em política apropriada o uso restrito de utilitários e necessidade 

de aprovação em caso de exceção. 

Desconexão de terminal por inatividade  -  Ref . ISO 27002 (11.5.5)SO 27002 

Observação A sessão do sistema não expira. 

Recomendação 

 Definir um controle para realizar o gerenciamento da inatividade do sistema; 
 Definir regra na política sobre o período definido da inatividade do sistema; 
 Definir e implementar um controle  para expiração por inatividade  em 

conformidade com a política. 

Limitação de horário de conexão -  Ref . ISO 27002 (11.5.6)SO 27002 

Observação Não ocorre restrição de acesso. 

Recomendação 

 No caso de identificação de sistema que exige controle do tempo de 
conectividade, implementar controle de expiração automático de sessão. 

 Definir regras na politica de controle de acesso lógico sobre limitação de 
horário de conexão. 

Identificação e autenticação  de usuário -  Ref . ISO 27002S(11.5.2)O 27002 

Observação Os funcionários possuem identificador único com login e senha. 

Recomendação 
 Definir diretrizes para login único ou compartilhado na política de controle de 

acesso. 

Sistema de Gerenciamento de Senha -  Ref . ISO 27002S(11.5.3)O 27002 

Observação 
Não existe uma política de senha. A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres 
alfanuméricos sendo pelo menos: 1 caracter minúscula ,1 caracter maiúscula e 1 
número.  

Recomendação 
 Estabelecer diretrizes mínimas de senha para acesso a todos os sistemas de 

informação. 

Política de uso dos serviços de rede -  Ref . ISO 27002 (11.4.1)O 27002 

Observação 
A solicitação é realizada através de um chamado. A equipe de TI (Infra-estrutura) 
analisa a solicitação e providencia o acesso. Não existe documento/política 
formalizando o processo. 

Recomendação 
 Desenvolver uma política de controle de acesso para definir regras do 

processo de concessão de acesso a sistemas de informação. 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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12 – Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  a) Adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e 
geração das informações; (Fonte das informações, forma e formato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise e especificação dos requisitos de segurança -  Ref . ISO 27002 (12.1.1)SO 27002 

Observação 
Não existe um processo formal de verificação de requisitos de segurança em 
sistemas. 

Recomendação 

 Incluir no projeto de desenvolvimento de novos sistemas os requisitos de 
Segurança da Informação que devem ser considerados no desenvolvimento; 

 Estabelecer um processo para envolvimento/acionamento da área de 
segurança no desenvolvimento de novos sistemas; 

 Desenvolvimento de Política de Segurança em Sistemas; 
 Desenvolver procedimento de código seguro. 

Validação dos Dados de Entrada -  Ref . ISO 27002 (12.2.1)SO 27002 

Observação 

A verificação dos dados de entrada ocorre sob demanda. Não existe um 
documento oficial indicando os critérios de validação. 
Identifica-se divergência no número de partidas/chegadas no sistema SIM devido 
aos fatores as seguir: 
- Falta de manutenção dos equipamentos AVL(Computador de Bordo);  
- Qualidade de sinal da telefonia; 
- Posição inadequada dos equipamentos de captura de sinal; 
- Erro humano ao informar partidas/chegadas; 
- Necessidade de atualização dos equipamentos AVL presente no interior dos 
ônibus devido ao longo período em atividade (Superior a 10 anos); 
 

Recomendação 

 Estabelecer no documento de levantamento de requisitos critérios para 
validação de dados no desenvolvimento de sistemas (quando esse 
procedimento deve ser realizado para evitar que o item não seja descartado 
em desenvolvimentos futuros). 

 Ponto de Melhoria : Revisar o processo atual de validação de dados de 
entrada para verificar que os seguintes itens são considerados na validação: 
valores fora dos limites aceitáveis, caracteres inválidos nos campos de dados, 
dados ausentes ou incompletos, dados excedendo os volumes máximos e 
mínimos e controle de dados não autorizados ou inconsistentes. 

 Substituição/Atualização dos equipamentos (AVL) no interior dos ônibus para 
eliminar as divergências presentes no relatório de partidas e chegadas dos 
ônibus. 

 Identificar a melhor localidade para instalação dos equipamentos de captura 
de sinal; 

 Estabelecer um controle periódico para manutenção dos equipamentos 
presente no interior dos ônibus (AVL) utilizados na transmissão das 
informações para a central do SIM. 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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Validação de dados de saída -  Ref . ISO 27002 (12.2.4) 

Observação 
 A verificação dos dados de saída ocorre sob demanda. Não existe um 
documento oficial indicando os critérios de validação dos dados de saída. 

Recomendação 

 Revisar o processo atual de validação de dados de saída para verificar que os 
seguintes itens são considerados: 

a. valores fora dos limites aceitáveis. 
b. caracteres inválidos nos campos de dados. 
c. dados ausentes ou incompletos. 
d. dados excedendo os volumes máximos e mínimos. 
e. controle de dados não autorizados ou inconsistentes. 
f. controles de reconciliação, para garantir o processamento de todos os dados. 
g. fornecimento de informações suficientes para que um leitor ou um sistema de 
processamento subsequente possam  determinar a exatidão, a completeza, a 
precisão e a classificação da informação. 

Política para o uso de controles criptográficos e Gerenciamento de Chaves -  Ref . ISO 27002 
(12.3.1 e 12.3.2) 

Observação 
Os informações trafegadas não são criptografadas. Não utiliza-se certificados 
digitais para o gerenciamento das informações. 

Recomendação 

 Recomenda-se a utilização de um controle criptográfico para proteção das 
informações.  

 Recomenda-se a utilização do protocolo HTTPS para melhor proteção dos 
dados trafegados na rede. 

 Recomenda-se a utilização de certificados digitais para melhor proteção dos 
dados trafegados na rede. 
 

Integridade de mensagens -  Ref . ISO 27002 (12.2.3)O 27002 

Observação Não existe um procedimento para verificar a integridade das mensagens. 

Recomendação 

 Inicialmente, a SPTrans deve conduzir uma análise para identificar as 
informações que exigem garantia de integridade. Em seguida, devem ser 
implementados controles de integridade como por exemplo o Hash,  quando 
essas informações forem transferidas. 

Controle do processamento interno -  Ref . ISO 27002 (12.2.2)02 

Observação 
Não ocorre a checagem de validação com o objetivo de detectar qualquer 
corrupção de informação. 

Recomendação 

 Definir o procedimento contendo as atividades de análise de dados após 
processamento para evitar perda de integridade das informações como 
recuperação de falhas de processamento, proteção controles de sessão 
(reconciliar o balanço dos arquivos de dados após transações de atualização), 
balanceamento (controles entre execução, totalizadores de atualização de 
arquivo) e checagens de integridade. 

Edital SPTrans: 4.7.1.2 d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com 
relação aos dados (Criptografia, gestão de certificados digitais): 

 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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Edital SPTrans: 4.7.1.2  e) Custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, 
infraestrutura e contratação de terceirizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PO5 - Gerenciar o Investimento de TI -  Ref . Cobit 4.1OSO  

Situação Atual 

A SMT (Secretaria Municipal de Transportes) possui um contrato de prestação de 
serviço com a SPTrans. Anualmente a SPTrans elabora uma proposta 
orçamentária contendo todos os orçamentos das áreas e encaminha para a SMT 
aprovar. A partir da verba aprovada à área de Orçamento prioriza o pagamento 
dos contratos e destina as verbas de acordo com a prioridade identificada. 
A SPTrans prioriza a execução de projetos que a SMT definir. (Ex.: Bilhete único 
mensal, semanal e diário). 
O orçamento elaborado pelo gerente é validado/aprovado pela Diretoria de 
Gestão Econômico-Financeira e Superintendência. A gerência da área não 
realiza o acompanhamento do orçamento anual. Este gerenciamento do budget 
é realizado pela equipe de Orçamento, que  analisa a viabilidade das despesas 
(Infraestrutura e Contratos de terceiros) assegurando o controle das verbas 
orçadas. 
O departamento de Recursos Humanos é o responsável por realizar a gestão de 
custos relacionados aos funcionários da SPTrans. 

Recomendação  N/A 

Avaliação do Sistema SIM 
Resultados da Avaliação 
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10 - Gerenciamento das operações e comunicações: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos     dados (Atualização, Acessos, Fluxos de transmissão): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Documentação dos Procedimentos de Operação -  Ref . ISO 27002  (10.1.1)027002 

Observação 
Recebemos a informação que nem todos os sistemas que compõe o SBE possui a 
documentação de operação. A documentação analisada está desatualizada e 
necessita de uma revisão. 

Recomendação 

 Documentar os procedimentos de operação assim como estabelecer um 
processo para revisão e publicação dos mesmos. 

 Necessita-se da padronização dos procedimentos assim como assegurar que a 
documentação seja atualizada. 

Gestão de Mudanças -  Ref . ISO 27002  (10.1.2)02SO 27002 

Observação 
Não existe um processo de mudança definido. Em 2006, iniciou a implantação 
do SGSI na área de TI (Sistema de Bilhetagem - SBE) porém não teve 
prosseguimento e  atualmente não está em vigor. 

Recomendação 
 Definir, documentar e publicar um Processo de Gestão de Mudança e Política 

de Gestão de Mudanças considerando as regras mínimas do processo. 

Segregação de função -  Ref . ISO 27002 (10.1.3) 27002 

Observação Não existe a descrição formal dos papéis e responsabilidades. 

Recomendação 

 Revisar a distribuição de atividades de segurança da informação de modo 
garantir a divisão das responsabilidades de trabalho críticas, sempre que 
possível, como por exemplo: manter mais de um responsável por atividades 
críticas, manter funcionários diferentes para a auditoria e administração de 
sistemas. As atividades devem ser distribuídas com o intuito de evitar a 
possibilidade de execução de fraudes ou ações maliciosas por um único 
usuário. 

Separação dos recursos de desenvolvimento, teste e de produção -  Ref . ISO 27002 (10.1.4)SO 
27002 

Observação 

O ambiente de desenvolvimento e homologação existente para o sistema SBE é 
insuficiente para os trabalhos executados na SPTrans. Esta limitação restringe 
os testes e homologações necessários nos projetos executados na SPTrans. 
Não observa-se a padronização dos sistemas no desenvolvimento/produção (Ex.: 
Versão de banco de dados, Sistema Operacional, controle de versionamento de 
software,etc.). Devido à versão antiga dos softwares/servidores, muitos desses 
softwares não tem mais suporte de seus fabricantes. Ex:(AIX 5.3, 
OracleV10.2.x, Windows 2003).  
Cada sistema possui a sua particularidade no funcionamento e ocasiona um 
complexo gerenciamento. 
 

Recomendação 

 Implementar ambiente de desenvolvimento para os sistemas que compõe o  
SBE; 

 Estabelecer a padronização no desenvolvimento dos sistemas 
proporcionando um adequado gerenciamento dos sistemas.   

Avaliação do Sistema SBE 
Resultados da Avaliação 
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10 - Gerenciamento das operações e comunicações: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  a) Adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e 
geração das informações (Periodicidade, tempestividade): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos dados (Segurança de Redes): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – Controle de acesso: 
 
Edital SPTrans:  4.7.1.2  d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação 
aos dados (Acessos, métodos de autenticação, autorização e gestão de usuários): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controles de redes -  Ref . ISO 27002 (10.6.1)SO 27002 

Observação 

O gerenciamento da rede onde concentram-se os servidores do SBE é realizado 
pelo fornecedor. 
Não existe uma verificação periódica das regras do firewall. A mesma é realizada 
esporadicamente, sob demanda. 

Recomendação 
 Definir procedimento de periódico para analise e atualização da regras do 

firewall e configuração segura de outros componentes críticos da rede. 

Política de controle de acesso -  Ref . ISO 27002 (11.1.1) SO 27002 

Observação Não existe política ou procedimento. 

Recomendação 
 Definir uma política de controle de acesso ou procedimento para documentar 

as regras de controle de acesso e direitos para usuários/grupos (acesso 
lógico). 

Cópias de segurança das informações -  Ref . ISO 27002 (10.5.1)7002 

Observação 

A SPTrans informou que o backup é executado pelo fornecedor na seguinte 
periodicidade: diário, semanal, mensal e anual (5 anos). 
Realiza-se testes de restore nas fitas esporadicamente a cada seis meses. Não 
executa-se testes de forma periódica. As fitas de backup são armazenadas fora 
do site da UolDiveo. 

Recomendação 

 Definir uma política de backup determinando-se a frequência e extensão dos 
backups dos dados críticos.  

 Recomenda-se estabelecer um ciclo de testes periódicos nas fitas de backup. 
 Disponibilizar um controle contendo os registros completos e precisos das 

cópias da backup e recuperação das informações. 

Segurança dos serviços de redes -  Ref . ISO 27002 (10.6.2)7002SO 27002 

Observação 
Existe um acordo com nível de serviço com o fornecedor. O valor definido é de 
99%.  
Para os demais fornecedores não recebemos a informação dos Sla estipulado. 

Recomendação 
Definir um Nível de serviço (SLA) para todos os fornecedores segundo análise de 
impacto no négocio para SPTrans. 

Avaliação do Sistema SBE 
Resultados da Avaliação 
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Gerenciamento de senha do usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.3)S(O 27002 

Observação 
Não existe um procedimento para o gerenciamento de senha. O sistema não 
obriga o usuário alterar a senha no primeiro login como também de forma 
periódica. 

Recomendação 

 Desenvolvimento procedimento único para gerenciamento de senhas; 
 Incluir parametrização mínima de senhas em sistemas, no mínimo críticos, na 

politica de controle de acesso lógico; 
 A parametrização deve incluir: 
Composição de senhas (caracteres alfanuméricos, palavras proibidas): Pelo 
menos uma letra, uma letra maiúscula, um caractere numérico, um caractere 
especial (#, @); 
 Frequência em que senhas devem ser alteradas: entre 30 e 90 dias; 
 Implementar histórico de senha de forma a restringir que um usuário no 

repita as ultimas senhas utilizadas. 
 Implementar o parâmetro nos sistemas críticos. 

Análise crítica dos direitos de acesso de usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.4)O 27002 

Observação  Não existe um revisão ou análise critica dos acessos. 

Recomendação 
 Desenvolver um procedimento e política para concessão, revisão e revogação 

de acesso do usuário. 

Uso de senhas -  Ref . ISO 27002 (11.3.1)O 27002 

Observação Não foi estabelecido diretrizes mínimas para as senhas. 

Recomendação 

 Aprovar e implementar a norma de senhas para os sistemas da organização. 
Na impossibilidade de aplicação em todos os sistemas, formalizar exceções 
para obter aprovação do risco com a diretoria e iniciar a implementação da 
norma em sistemas críticos. 

Gerenciamento de privilégios -  Ref . ISO 27002 (11.2.2)O 27002 

Observação 
Não existe um processo definido. Um e-mail é encaminhado para o analista 
solicitando o acesso com o respectivo perfil. O mesmo realiza uma análise da 
solicitação e concede/reprova o acesso. 

Recomendação 

 Desenvolver um procedimento único para conceder acesso as contas 
privilegiadas. 

 Desenvolver regras para controle de concessão, revogação e monitoramento 
de contas com privilégios na Política de Controle de Acesso. 

 Definir um controle de permissões que descreva todos os usuários que 
possuem esses acessos, justificando a permanência. Revisar esse controle 
com periodicidade predefinida (i.e: mensal). 

Registro de usuário -  Ref . ISO 27002 (11.2.1)SO 27002 

Observação 

Não existe documentação formalizada. Mensalmente o analista recebe uma 
planilha contendo a lista de usuários desligados da SPTrans. De posse desta lista 
ele realiza as revogações solicitadas nos sistemas que compõem o sistema SBE. 
Não existe  um cadastro único dos usuários no SBE. Identificam-se mais de um 
cadastro para o mesmo usuário proporcionado dificuldades na gestão dos 
acessos. 

Recomendação 

 Desenvolver um procedimento e política para concessão, revisão e revogação 
de acesso de usuário. 

 Estabelecer um cadastro único para cada usuário  evitando a duplicidade de 
informações e facilitando o controle/gerenciamento dos acessos.  

Avaliação do Sistema SBE 
Resultados da Avaliação 
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Procedimentos seguros de entrada no sistema (logon-on) -  Ref . ISO 27002 (11.5.1)SO 27002 

Observação 
Todos os sistemas que compõe o SBE exige a inclusão de login e senha para o 
acesso. 

Recomendação 

  Desenvolvimento de um procedimento documentando as configurações de 
segurança implementada para assegurar a integridade das informações. 

 Definir diretrizes para login único ou compartilhado na política de controle de 
acesso. 

Uso de utilitários de sistema -  Ref . ISO 27002 (11.5.4)SO 27002 

Observação 
A equipe de TI realiza uma análise na solicitação de instalação de utilitários no 
sistema. Após avaliar a real necessidade da solicitação o atendimento é 
realizado/não autorizado. 

Recomendação 
 Formalizar em política apropriada o uso restrito de utilitários e necessidade 

de aprovação em caso de exceção. 

Desconexão de terminal por inatividade  -  Ref . ISO 27002 (11.5.5)SO 27002 

Observação 
Por padrão o terminal dos sistemas que compõe o SBE é desconectado por 
inatividade após um período de 20 minutos. 

Recomendação 

 Definir um controle para realizar o gerenciamento da inatividade do sistema; 
 Definir regra na política sobre o período definido da inatividade do sistema; 
 Definir e implementar um controle  para expiração por inatividade  em 

conformidade com a política. 

Limitação de horário de conexão -  Ref . ISO 27002 (11.5.6)O 27002 

Observação 
Existe restrição de acesso em alguns sistemas. A ferramenta denominada 
controle de acesso realiza a restrição de acesso de alguns sistemas.  

Recomendação 

 No caso de identificação de sistema que exige controle do tempo de 
conectividade, implementar controle de expiração automático de sessão; 

 Definir regras na politica de controle de acesso lógico sobre limitação de 
horário de conexão. 

Identificação e autenticação  de usuário -  Ref . ISO 27002S(11.5.2)O 27002 

Observação 
Os funcionários possuem identificador único com login e senha. Não foi definido 
uma política de gerenciamento de usuários. 

Recomendação 
 Definir diretrizes para login único ou compartilhado na política de controle de 

acesso. 

Sistema de Gerenciamento de Senha -  Ref . ISO 27002S(11.5.3)O 27002 

Observação 
Não existe uma política de senha fortes. Não existe uma política que solicite a 
troca periódica da senha. 

Recomendação 
 Estabelecer diretrizes mínimas de senha para acesso a todos os sistemas de 

informação. 

Política de uso dos serviços de rede -  Ref . ISO 27002 (11.4.1)SO 27002 

Observação 
Não existe uma política de controle de acesso formalizada. O acesso aos 
sistemas de informação são solicitados pelo respectivo gestor via Helpdesk. Não 
existe um processo documentado.  

Recomendação 
 Desenvolver uma política de controle de acesso para governar o processo de 

acesso a sistemas de informação. 

Avaliação do Sistema SBE 
Resultados da Avaliação 
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12 – Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação: 
 
Edital SPTrans: 4.7.1.2  a) Adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e 
geração das informações (Fonte das informações, forma e formato): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise e especificação dos requisitos de segurança -  Ref . ISO 27002 (12.1.1)O 27002 

Observação 
Não existe um processo formal de verificação de requisitos de segurança em 
sistemas. 

Recomendação 

 Incluir no projeto de desenvolvimento de novos sistemas os requisitos de 
segurança da informação que devem ser considerados no desenvolvimento; 

 Estabelecer um processo para envolvimento/acionamento da área de 
segurança no desenvolvimento de novos sistemas; 

 Desenvolvimento de Política de Segurança em Sistemas; 
 Desenvolver procedimento de código seguro. 

Validação dos Dados de Entrada -  Ref . ISO 27002 (12.2.1)SO 27002 

Observação 
A verificação dos dados de entrada ocorre sob demanda. Não existe um 
documento oficial indicando os critérios de validação. 

Recomendação 

 Estabelecer no documento de levantamento de requisitos critérios para 
validação de dados no desenvolvimento de sistemas (quando esse 
procedimento deve ser realizado para evitar que o item não seja descartado 
em desenvolvimentos futuros). 

 Ponto de Melhoria : Revisar o processo atual de validação de dados de 
entrada para verificar que os seguintes itens são considerados na validação: 
valores fora dos limites aceitáveis, caracteres inválidos nos campos de dados, 
dados ausentes ou incompletos, dados excedendo os volumes máximos e 
mínimos e controle de dados não autorizados ou inconsistentes. 

Controle do processamento interno -  Ref . ISO 27002 (12.2.2)SO 27002 

Observação 
Existem rotinas que realizam a validação das informações que compõe o sistema 
SBE sob demanda. 

Recomendação 

 Recomendação de Melhoria: Definir o procedimento contendo as atividades 
de análise de dados após processamento para evitar perda de integridade das 
informações como recuperação de falhas de processamento, proteção 
controles de sessão (reconciliar o balanço dos arquivos de dados após 
transações de atualização), balanceamento (controles entre execução, 
totalizadores de atualização de arquivo) e checagens de integridade. 

Integridade de mensagens -  Ref . ISO 27002 (12.2.3) 27002 

Observação Não existe um procedimento para verificar a integridade das mensagens. 

Recomendação 

 Inicialmente, a SPTrans deve conduzir uma análise para identificar as 
informações que exigem garantia de integridade. Em seguida, devem ser 
implementados controles de integridade como por exemplo o Hash,  quando 
essas informações forem transferidas. 

Avaliação do Sistema SBE 
Resultados da Avaliação 
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Validação de dados de saída -  Ref . ISO 27002 (12.2.4) 

Observação 
 A verificação dos dados de saída ocorre sob demanda. Não existe um 
documento oficial indicando os critérios de validação dos dados de saída. 

Recomendação 

 Recomendação de Melhoria: Revisar o processo atual de validação de dados 
de saída para verificar que os seguintes itens são considerados: 

a. valores fora dos limites aceitáveis. 
b. caracteres inválidos nos campos de dados. 
c. dados ausentes ou incompletos. 
d. dados excedendo os volumes máximos e mínimos. 
e. controle de dados não autorizados ou inconsistentes. 
f. controles de reconciliação, para garantir o processamento de todos os dados. 
g. fornecimento de informações suficientes para que um leitor ou um sistema de 
processamento subsequente possam  determinar a exatidão, a completeza, a 
precisão e a classificação da informação. 

Política para o uso de controles criptográficos e Gerenciamento de Chaves -  Ref . ISO 27002 
(12.3.1 e 12.3.2) 

Observação 
Existe o controle criptográfico através de criptografia binária. Os sistemas SBE 
utilizam um certificado digital próprio denominado SAM. 

Recomendação 
 Em caso de uso de criptografia, deve ser desenvolvido um procedimento para 

o uso de controles criptográficos como procedimento para gestor da chave, 
gerenciamento das chaves, o processo de troca de chaves dentre outros. 

PO5 - Gerenciar o Investimento de TI -  Ref . Cobit 4.1OSO  

Situação Atual 

A SMT (Secretaria Municipal de Transportes) possui um contrato de prestação de 
serviço com a SPTrans. Anualmente a SPTrans elabora uma proposta 
orçamentária contendo todos os orçamentos das áreas e encaminha para a SMT 
aprovar. A partir da verba aprovada à área de Orçamento prioriza o pagamento 
dos contratos e destina as verbas de acordo com a prioridade identificada. 
A SPTrans prioriza a execução de projetos que a SMT definir. (Ex.: Bilhete único 
mensal, semanal e diário). 
O orçamento elaborado pelo gerente é validado/aprovado pela Diretoria de 
Gestão Econômico-Financeira e Superintendência. A gerência da área não realiza 
o acompanhamento do orçamento anual. Este gerenciamento do budget é 
realizado pela equipe de Orçamento, que  analisa a viabilidade das despesas 
(Infraestrutura e Contratos de terceiros) assegurando o controle das verbas 
orçadas. 
O departamento de Recursos Humanos é o responsável por realizar a gestão de 
custos relacionados aos funcionários da SPTrans. 

Recomendação  N/A 

Edital SPTrans: 4.7.1.2 d) Análise da integridade e da segurança dos sistemas com 
relação aos dados (Criptografia, gestão de certificados digitais): 
 

Edital SPTrans: 4.7.1.2  e) Custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, 
infraestrutura e contratação de terceirizados. 

 

Avaliação do Sistema SBE 
Resultados da Avaliação 
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Abaixo relacionamos os principais custos com o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), 
conforme informação fornecida pela SPTrans. É importante ressaltar que estes custos são 
rateados entre os partícipes do convênio de integração (Metrô, CPTM, SPTrans e 
Viaquatro). O percentual de rateio é definido mensalmente e é baseado no percentual de 
participação de cada partícipe na receita do mês. Para os anos de 2012 e 2013, o 
percentual de rateio da SPTrans foi em média 65%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A variação do custo entre 2012 e 2013 representou um aumento de 15% que foi 
impulsionado principalmente por: Custo de responsabilidade dos Partícipes; Custo 
estimado de Data Center; Custo da Central de Relacionamento com o usuário; Custo Total 
com Pessoal da SPTrans e ATECH com 27%, 25%, 15% e 11% em 2013, 
respectivamente.  
 
Destes custos, a Central de Relacionamento com o Usuário apresentou aumento de 44% 
entre 2012 e 2013. 
 
O custo com Aquisição de Cartões, que representa em 2012, 4%, apresentou aumento de 
135% em 2013, passando para 8% de representatividade do custo total. 
 
As demais variações não impactam significativamente o total dos custos por terem menor 
representatividade. 

 

Avaliação dos Sistemas  
Custos operacionais 

Em Milhares de R$ 

Custos - SBE 2012 Δ% vertical 2013 Δ% vertical Δ% horizontal

Custo de responsabilidade dos partícipes 24.302,76R$  31% 24.302,76R$  27% 0%

Custo estimado de Data Center 21.728,15R$  28% 22.365,17R$  25% 3%

Custo da Central de Relacionamento com o usuário 9.684,08R$    12% 13.962,97R$  15% 44%

Custo Total com Pessoal da SPTrans e ATECH 9.814,47R$    12% 10.403,46R$  11% 6%

Custo com aquisição de cartões 3.200,48R$    4% 7.522,20R$    8% 135%

Custo com infraestrutura para cadastramento de usuários especiais 4.684,94R$    6% 4.868,88R$    5% 4%

Atualização tecnológica de segurança do SBE e manutenção dos softwares aplicativos dos seus 

subsistemas - (Contrato com Terceiros)

Serviços técnicos para funcionalidades do sistema de recarga de créditos eletrônicos on line-

(Contrato com Terceiros)

1.899,96R$    2% 2.658,99R$    3% 40%

Custo com prevenção a fraudes 1.602,20R$    2% 1.736,12R$    2% 8%

Custo relativo ao atendimento das credenciadas 556,81R$       1% 600,18R$       1% 8%

Custo com distribuição de cartões 563,58R$       1% 586,59R$       1% 4%

Valor Total de acerto de custos incorridos em períodos anteriores (405,53)R$      -1% 541,98R$       1% 234%

Custo com inicialização e  personalização de cartões 515,03R$       1% 507,98R$       1% -1%

Cobrança de boleto bancário das solicitações da web + BU Estudante 317,65R$       0% 467,62R$       1% 47%

Custo desenvolvimento de novas funcionalidades 51,53R$         0% 82,50R$         0% 60%

Créditos gastos em testes de bloqueio 1,51R$          0% 10,05R$         0% 566%

TOTAL 78.517,62R$  100% 90.617,46R$  100% 15%
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Indicadores de Monitoramento 

Contextualização do Modelo Atual  

Fonte: SPTrans 
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Figura 1: Relatório Mensal de Indicadores 

Figura 2: Relatório IQT – Índice de Qualidade do Transporte Figura 3: Relatório da Lei 14.173/06 

Após reuniões de entendimento com a Diretoria de Planejamento e com os responsáveis pela 

emissão dos relatórios, elaboramos a Avaliação 1, constante nas páginas seguintes deste 

relatório, para verificação da consistência e eficácia das informações mensais divulgadas pela 

SPTrans 

A equipe da Diretoria de Planejamento de Transporte consolida mensalmente as informações 

extraídas dos sistemas avaliados na seção anterior deste relatório (SIM, SBE e InfoTrans) e 

informações recebidas das áreas da SPTrans (Diretoria Operacional; Setor de Multas; entre 

outras) com o objetivo de reportar, através dos relatórios gerenciais de indicadores mensais, os 

dados relativos à prestação dos serviços pelos Concessionários e Permissionários. 

 

Além dos relatórios mensais de acompanhamento da SPTrans, alguns relatórios foram 

desenvolvidos para atendimento a leis e  a sistemática estabelecida nos anexos dos contratos 

de Concessão e Permissão, sendo: 

• Lei 14.173/06 

• Índice de Qualidade do Transporte - IQT 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores Mensais  
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O Índice de Qualidade do Transporte (IQT), estabelecido pela área de Planejamento, tem a 

seguinte definição: 

 

O processo de avaliação dos serviços de transporte é baseado na sistemática estabelecida no 

Anexo 4.4. dos Contratos de Concessão e Termos de Permissão, que tem por objetivo definir 

parâmetros de medição, análise e melhoria do desempenho das Concessionárias e 

Permissionárias do Sistema de Transporte Coletivo do Município de São Paulo. 

  

A sistemática definida, implantada a partir de 2009, prevê a adoção de um conjunto de 10 

indicadores associados a categorias de avaliação relacionadas aos principais processos de 

negócio que envolve a produção dos serviços de transporte. Prevê, ainda, a adoção, pelo Órgão 

Gestor, de um Índice de Qualidade do Transporte – IQT, por meio do qual é atribuída uma 

pontuação geral às Concessionárias, utilizando um sistema de ponderação sobre as categorias 

de indicadores. 

  

O objetivo dessa sistemática é promover a melhoria contínua dos serviços prestados, 

estabelecendo um ranking do desempenho das Concessionárias e Permissionárias, 

possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores, empreenderem esforços para 

atingir o nível das demais, elevando, assim, a qualidade do Sistema de Transporte.  

  

Ainda, conforme estabelecido nos instrumentos contratuais, os resultados decorrentes do IQT, 

associados a outras variáveis físicas e operacionais, constituem ferramentas potenciais a serem 

utilizadas na análise de processos de renovação de contratos e de outros itens de avaliação.  Os 

contratos de Concessão e Permissão verificados não preveem medidas punitivas relacionadas 

ao IQT. 

  

O processamento dos indicadores foi iniciado a partir do mês de Setembro de 2009, com o 

objetivo de identificar e realizar as adequações necessárias, considerando o volume de dados 

envolvidos e o nível de estratificação necessária para obter os resultados - por linha, tipo de dia, 

faixa horária, sentido de operação, entre outros, bem como construir uma série histórica para 

embasar a definição de referências comparativas e metas de desempenho. 

 

Avaliação dos Resultados 
  

O resultado do Índice de Qualidade do Transporte - IQT é avaliado tendo como parâmetro o 

desempenho do conjunto de Concessionárias e Permissionários do Sistema de Transporte.  

  

Assim, o resultado do Índice de Qualidade do Transporte – IQT é classificado como: ótimo, bom, 

regular ou ruim. A escala de pontuação para cada faixa de classificação é definida com base no 

desempenho do conjunto das Concessionárias e Permissionárias. 

 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 
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Relação de Índices do IQT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhamento dos indicadores: 

 

IRS – Reclamação do Serviço 

 

O indicador é calculado pela relação entre o total de manifestações de usuários que indiquem 

uma desconformidade ou descontentamento com os serviços prestados, expressas na forma de 

reclamações, e o total de passageiros transportados. 

 

As informações referentes ao total de reclamações (manifestações de usuários) são coletadas 

pela Central de Relacionamento com o Usuário - CRC da SPTrans, por meio dos canais 

disponíveis, e registradas no Sistema InfoTrans. O total de passageiros transportados, por sua 

vez, se refere ao total de transações resultantes das viagens realizadas pelos usuários, obtidas 

por meio do registro da utilização do Bilhete Único. 

 

IAQ – Acidentes por Quilômetro 

 

O indicador é calculado pela relação entre o número ocorrências registradas no mês (relativas a 

colisão, abalroamento, atropelamento, queda e outras ocorrências envolvendo os usuários, 

tripulação e terceiros, exceto assaltos e roubos) e a quilometragem operada (operada e ociosa). 

 

As informações referentes ao número de ocorrências são coletadas pelo Registro de 

Ocorrências por Empresas/Cooperativa, que é emitido Centro de Controle Integrado (CCI). A 

quilometragem operada e ociosa são coletadas pelo Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) 

e Ordem de Serviço de Operação, respectivamente. 

 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 

Fonte: SPTrans 
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IOP – Ocupação de Passageiros no Veículo 

 

O indicador é calculado a partir do total de passageiros transportados e  quantidade de partidas, 

monitorados pelo Sistema Integrado de Monitoramento (SIM);  número de assentos disponíveis 

e área útil dos veículos, coletadas do Sistema de Cadastro da Frota; dados de passageiros, 

extraídos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE); e taxa de renovação de passageiros, 

apurada por pesquisa específica. 

 

ICV – Cumprimento de Viagens 

 

O indicador é calculado pela relação entre o número de partidas realizadas, coletado pelo 

Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) e o número de partidas programadas, extraído da 

Ordem de Serviço de Operação (OSO). 

 

IDTA – Disponibilidade de AVL 

 

O indicador é calculado levando em consideração a disponibilidade de transmissão do veículo, 

extraído do Relatório de Disponibilidade gerado pelo Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) 

e a Frota Patrimonial, extraída do Sistema de Cadastro de Frota dos Veículos do Sistema de 

Transporte, mantido pela Área de Administração do Cadastro de Frota - DR/SCP/GCF. 

 

MKBF – Média de Quilômetros entre Falhas 

 

O indicador é calculado pela relação entre a quilometragem operada (operada e ociosa) e o total 

de falhas. 

 

A informação referente à quilometragem operada e ociosa são coletadas pelo Sistema Integrado 

de Monitoramento (SIM) e Ordem de Serviço de Operação, respectivamente. O Total de Falhas, 

por sua vez, é extraído do Registro de Ocorrências das Concessionárias e Permissionárias, por 

data, veículo, linha, hora e tipo (RA e SOS). 

 

ICL – Limpeza, Conservação e Manutenção da Frota 

 

Para o cálculo do Indicador são utilizados o resultado da inspeção de frota realizada pela 

SPTrans, os dados de multas do Sistema RESAM e as reclamações dos usuários na Central de 

Relacionamento com o Cidadão, presentes no sistema InfoTrans. 

 

IRO – Reclamação sobre Conduta de Operadores 

 

O Indicador é calculado a partir da relação entre o total de reclamações sobre operadores na 

Central de Relacionamento do Usuário e o total de passageiros, extraído do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica (SIM). 

 

 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 
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IIO – Infrações do RESAM Cometidas pelos Operadores 

 

O Indicador é calculado a partir da relação entre o número de autos de infração, extraídos do 

Sistema RESAM e o quadro total de empregados no cargo de motorista e cobrador (apurado no 

última dia de cada mês), extraídos do Cadastro de Condutores - CONDUBUS. 

 

IEP - Veículos Aprovados em Emissões de Poluentes 

 

Para o cálculo do indicador é utilizado o total de veículos aprovados na vistoria de emissões e a 

frota total vistoriada. Ambas as informações são coletadas a partir da Planilha de Emissão 

emitida pelo Órgão Gestor (responsável pelas vistorias)  

 

 

 

Com base na explicação acima, dada pela área de Planejamento, elaboramos a avaliação 2, 

constante nas páginas seguintes deste relatório, para verificação da aderência dos indicadores 

atualmente utilizados pela SPTrans para cumprimento do IQT. 
 

 

 

 

BENCHMARKING 

 
 

A fim de propor melhorias na composição do IQT da SPTrans, realizamos uma pesquisa nos 

indicadores de desempenho utilizados por outras agências de transporte publico por ônibus. 

Foram pesquisadas as cidades: Belo Horizonte (Brasil), Porto Alegre (Brasil), Sydney (Austrália), 

Londres (Inglaterra), Chicago (EUA) Los Angeles (EUA) e Nova York (EUA). As informações 

utilizadas são públicas e foram obtidas nos sites das respectivas agências. 

 

Alguns dos índices coletados nestas agência diferem dos utilizados pela SPTrans e, quando 

análogos por essência, diferem em sua forma de cálculo e tipos de dados utilizados. 

Entendemos que, nestes casos, os indicadores não podem ser puramente comparados e 

devem, portanto, servir de sugestões de indicadores a serem utilizados futuramente pela 

SPTrans. 

 

Para os índices que são passíveis de comparação, apresentamos ao final desta seção um 

quadro comparativo com seus resultados e os valores apurados na SPTrans. 

 

 

 

Modelo Atual de Reporte 
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BHTRANS (Fonte: site da Prefeitura de Belo Horizonte) 
 

A BHTRANS faz o controle para fins gerenciais da quantidade de passageiros transportados e 

da qualidade dos serviços prestados. Os dados gerados diariamente são inputs para a 

determinação de vários indicadores e impactam inclusive no estabelecimento de metas. A 

aferição da qualidade do desempenho das Concessionárias são feitas considerando os seguinte 

índices, dentre outros, que apresentamos abaixo o nível de excelência aproximado no período 

de Junho/11 a Janeiro/13: 

Modelo Atual de Reporte 
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Prefeitura de Porto Alegre (Fonte: site da Prefeitura de Porto Alegre) 
 

Em Setembro de 2014 a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) publicou o edital da 

licitação para a concessão da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo por 

Ônibus do Município de Porto Alegre. Em seu Anexo  IV o edital descreve o Sistema de 

Avaliação de Transporte Coletivo por Ônibus de Porto Alegre. Os seus indicadores, valores de 

referência e metas consideradas estão descritos a seguir:   

Todos os indicadores da PMPA são de medição mensal e apuração trimestral e anual. 

Indicadores PMPA Valor de Referência Parâmetro Meta

Índice de Cumprimento de Viagem 92,5% Viagens realizadas em relação ao previsto 97,5%

Índice de Quebra 0,5%
Quantidade de quebra por dia em relação à frota 

operante
0,3%

Índice de Reprovação da Vistoria 10%
Número de carros reprovados na vistoria em relação ao 

número de carros vistoriados
5%

Índice de Acidente de Trânsito 8%
Total de acidentes registrados em relação à frota 

operante em 12 meses
5%

Índice de Autuações 9%
Quantidade de autuações registradas em relação à 

frota operante em 12 meses
5%

Índice de Reclamação de Pessoal 

Operante
1,9

Número de reclamações em relação ao total de pessoal 

operacional
1

Índice de Reclamação de Viagens
 1 reclamação em 

441 Viagens 

 1 reclamação em 

220 viagens 
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Sydney – Australia (Fonte: site da State Transit Authority of New South Wales) 
 

A State Transit Authority of New South Wales é a agencia governamental responsável pela 

operação de ônibus na cidade de Sydney, na Austrália. A agência divulga seus indicadores de 

performance trimestralmente em seu site. A performance é avaliada por regiões atendidas (4 

regiões). Para fins de benchmark, apresentaremos os principais indicadores considerando a 

média aritmética dos resultados alcançados nas quatro regiões: 

Modelo Atual de Reporte 
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Indicadores mar/14 Parâmetro

Índice de Cumprimento de Viagem 99,91% Viagens realizadas em relação ao previsto (Meta: 99%)

Pontualidade das Viagens 90,4%

Informação de pontualidade é coletada somente no 

horário de pique da manhã (06:00 a 10:00hrs) durante 3 

dias aleatórios por mês, em 11 localidades distintas.

Interrupções Mecânicas 6,3
Quantidade de interrupções por problemas mecânicos 

em relação a 100.000KM rodados.

Teste de alcool ou drogas 0,24%
Total de testes positivos em relação à quantidade de 

testes realizados com os empregados

Acessibilidade cadeira de rodas 81,20% Total de veículos acessiveis em relação ao total da frota

Ar Condicionado 93%
Total de veículos equipados com ar condicionado em 

relação ao total da frota

Idade média da frota 10 anos -

Londres – Inglaterra (Fonte: site Transport for London) 
 

Transport for London é á agencia governamental responsável pelos principais aspectos de 

transporte da Região Metropolitana de Londres, na Inglaterra. A agência divulga seus 

indicadores de performance trimestralmente e consolidado anualmente em seu site. A 

performance é medida com base na quantidade de quilômetros programados e cumpridos no 

período avaliado. Abaixo destacamos os principais indicadores divulgados: 

Indicadores FY14/15 Parâmetro

Quantidade de KM programados 

(Milhões)
502.4 -

Cumprimento de viagens 97,7% Km operados em relaçãoo aos Km programados

Interrupções Mecânicas 0,4%
Quantidade de Km não operados por motivo de falha 

mecânica em relação aos Km programados

interrupções por indisponibilidade 

de pessoal operacional
0,0%

Quantidade de Km não operados por motivo de falta de 

pessoal operacional em relação aos Km programados

Interrupções por 

congestionamento de trânsito
1,9%

Quantidade de Km não operados devido ao 

congestionamento de transito em relação aos Km 

Nota: Tradução Livre 

Nota: Tradução Livre 
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Londres – Inglaterra (Fonte: site Transport for London) - Continuação 
 

Chicago – EUA (Fonte: site da Chicago Transit Authority) 
 

A Chicago Transit Authority é á agencia governamental responsável pelos principais aspectos de 

transporte da Região Metropolitana de Chicago, nos EUA. A agência divulga seus indicadores 

de performance mensalmente em seu site. Abaixo destacamos os principais indicadores 

divulgados: 

Indicadores jul/14 Parâmetro Objetivo/mês

Total de Viagens (em milhões) 22,6 Número de viagens registradas no sistema de ônibus. 24,5

% de grandes intervalos entre ônibus 4,7%

Número de intervalos (tempo entre 2 ônibus em um ponto de 

ônibus) que duraram o dobro do programado ou mais de 15 

minutos dividido pelo número de intervalos total 

programados em dias da semana do mês.

4,0%

% de intervalos agrupados entre onibus 2,9%

Número de intervalos (tempo entre 2 ônibus em um ponto de 

ônibus) que duraram 60 segundos ou menos dividido pelo 

número de intervalos total programados em dias da semana 

do mês.

3%

Milhas operadas entre interrupções de 

serviço por falha nos veículos.
6.462

Milhas operadas no mês dividido pelo número de defeito em 

veículos reportados no mês
5.000

% média diária de veículos indisponíveis para 

serviço.
13,3%

Média diária do número de ônibus indisponíveis para cerviço 

em relação ao número de veículos da frota
12,6%

Média da pontuação alcançada na inspeção 

de limpeza do interior dos veículos.
84,9%

Média da pontuação alcançada na inspeção de limpeza do 

interior dos veículos em operação.
85%

Indicadores FY14/15 Parâmetro

Tempo médio de espera programado para 

serviços de alta frequência (em minutos) 
4,82 Não divulgado

Tempo médio de espera em excesso (em 

minutos)
1,02 Não divulgado

Tempo médio de espera real (em minutos) 5,88 Não divulgado

Chance de espera < 10 minutos 82,8% Não divulgado

Chance de espera entre 10 e 20 minutos 15,6% Não divulgado

Chance de espera entre 20 e 30 minutos 1,4% Não divulgado

Chance de espera > 30 minutos 0,2% Não divulgado

Partida dentro do horário programado (Onibus 

noturnos)
87,5%

Quantidade de partidas de onibus noturnos dentro do 

horário programado em relação ao total de partidas 

Satisfação do cliente em relação ao serviço 83

Pesquisa com passageiros aleatórios que acabaram de usar 

o serviço. Pesquisa pede para que o cliente pontue diversos 

aspectos do serviço, considerando uma nota de 1 a 100.

Nota: Tradução Livre 

Nota: Tradução Livre 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 
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Los Angeles – EUA (Fonte: site da Orange County Transportation Authority) 
 

A Orange County Transportation Authority (OCTA) é á agencia responsável pelos principais 

aspectos de transporte do Orange County na Califórnia, nos EUA. A agência divulga seus 

indicadores de performance trimestralmente em seu site. Abaixo destacamos os principais 

indicadores divulgados: 

Nova York – EUA (Fonte: site da Metropolitan Transportation Authority) 
 

A Metropolitan Transportation Authority (MTA) é á agencia responsável pelos principais aspectos 

de transporte da região que compreende: a cidade de Nova York até Long Island, região sudeste 

do Estado de Nova York e Connecticut. A agência divulga seus índices mensalmente em seu 

site. Abaixo destacamos os principais indicadores divulgados: 

Indicadores jul/14 Parâmetro Meta

Índice de Cumprimento de Viagem 99,71%
Percentual de viagens completadas conforme 

programado
99,36%

Utilização do elevador de 

cadeirantes
34.519

Número de acidentes registrados multiplicados por 

100.000 e divididos pela quantidade total de milhas 

operadas no período

38.595

Total de Viagens (em milhões) 71.918 Número de passageiros que pagam a viagem 72.549

Interrupções mecânicas em relação 

às milhas operadas
5.006

Média de milhas operadas por um ônibus té o veículo 

apresentar uma falha mecânica
5.740

Taxa de acidentes com usuários 0,85
Número de acidentes registrados por milhões de 

usuários.
N/A

Taxa de colisões que causaram 

ferimentos/vítimas
5,27

Número de acidentes que causaram ferimentos por 

milhões de milhas operadas
N/A

Taxa de atraso de pessoal 7,71

Faltas por cada 100 empregados. Considera acidentes e 

atestados médicos que afasta o empregado por pelo 

menos um dia de trabalho.

N/A

Indicadores FY13/14 Parâmetro Objetivo

Total de Viagens (em milhões) 12,6 Número de viagens registradas no sistema de ônibus. 12,1

Acidentes por 100.000 milhas 

operadas
1,08

Número de acidentes registrados multiplicados por 

100.000 e divididos pela quantidade total de milhas 

operadas no período

1

Reclamações de usuários por 

milhares de embarques
2,77

Número de reclamações registradas multiplicados por 

100.000 e divididos pela quantidade total de 

embarques no período

6

Pontualidade de Viagens 84,2%

Partidas conforme o programado em relação ao total 

de partidas. São consideradas partidas dentro do 

programado as que atrasam não mais do que 5 

minutos,

85%

Interrupções mecânicas em relação 

às milhas operadas
13.030 Não divulgado 14.000

Nota: Tradução Livre 

Nota: Tradução Livre 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 
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Quadro Comparativo 
 

Abaixo apresentamos um quadro comparativo contendo alguns indicadores da SPTrans em 

relação aos indicadores das cidades pesquisadas: 

* Equivalente a 6.462 milhas 

Modelo Atual de Reporte 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 
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A Lei nº 14.173, de 26 de junho de 2006 (Projeto de Lei nº 170/06), estabelece indicadores de 

desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos no Município de São Paulo e dá outras 

providências. 

 

Seção VI - Dos Serviços de Transportes 

Art. 18. Esta seção define os indicadores de desempenho dos serviços de transporte 

coletivo urbano do Município de São Paulo e será calculada considerando o seguinte: 

 

I - tempo médio de espera nos terminais de transferência utilizados para o embarque de 

passageiros para o transporte urbano; 

 

II - tempo médio de espera nas paradas intermediárias entre o terminal de transferência de saída 

e o de chegada; 

 

III - tempo médio para o deslocamento dos trabalhadores de seus domicílios aos locais de 

trabalho; 

 

IV - velocidade média do deslocamento do ônibus em horário normal e em horário de pico; 

 

V - nível médio de pontualidade por empresa; 

 

VI - nível de limpeza da área de circulação dos terminais de transferência; 

 

VII - nível de limpeza dos banheiros públicos dos terminais de transferência; 

 

VIII - nível de limpeza, conservação e manutenção da frota. 

 

 

Com base na definição acima, elaboramos a Avaliação 3, constante nas páginas seguintes 

deste relatório, para verificação da consistência e eficácia dos indicadores de monitoramento e 

fiscalização atualmente utilizados pela SPTrans para cumprimento da Lei 14.173/06. 

Modelo Atual de Reporte 
Lei 14.173/06 
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Com o objetivo de verificar a eficácia do modelo operacional de monitoramento e fiscalização 

dos serviços prestados pelos  Concessionários e Permissionários, e buscar um melhor 

entendimento dos processos gerenciados pela SPTrans, obtivemos os contratos e o edital de 

concorrência  dos operadores. 

 

Extraímos os contratos de concessão/permissão e o edital de concorrência do site da prefeitura 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php

?p=160645) e verificamos as cláusulas passíveis de monitoramento. 

 

Consolidamos as cláusulas passíveis de monitoramento e, com base nas informações obtidas 

acima, elaboramos as Avaliações 4, 5 e 6, constante nas páginas seguintes deste relatório, para 

verificação da consistência e eficácia dos indicadores de monitoramento e fiscalização 

atualmente utilizados pela SPTrans em relação as cláusulas contratuais presentes nos contratos 

de concessão e permissão. 

Modelo Atual de Reporte 
Monitoramento SPTrans x Contratos de Concessão e Permissão 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/licitacoes/index.php?p=160645
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Indicadores 

Resultados da Avaliação 

Fonte: SPTrans 
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Conforme previsto no item 4.1.7.2 do edital, realizamos a avaliação da eficácia do modelo 

operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o monitoramento e 

fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias, apontando 

possíveis ineficiências, inconsistências, divergências e falhas de segurança, bem como 

sugerindo modificações, adequações e atualizações a serem realizadas no sentido de sanar as 

fragilidades identificadas 

 

Assim sendo, a tabela abaixo representa a aderência entre o Edital 007/2013 com os 

procedimentos realizados pela EY, devidamente alinhadas com a SPTrans. Nas páginas 

seguintes apresentamos o resultado e detalhamento dos procedimentos realizados. 

Resultados da Avaliação 
Tabela de Aderência ao Edital 007/2013 
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A tabela abaixo apresenta um resumo com o resultado das avaliações realizadas, conforme 

solicitado no item 4.1.7.2 do Edital de Concorrência 007/2013. 

Resultados da Avaliação 
Detalhamento das Avaliações Realizadas 

R

T

Não foram encontradas divergências nas análises efetuadas

Houve divergências nas análises efetuadas

Legenda



47 

Relatório Final – Fase 4 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Após reuniões de entendimento com a Diretoria de Planejamento, responsável pela geração dos 

indicadores de monitoramento da SPTrans, identificamos um total de 92 indicadores principais, 

conforme listagem abaixo: 

Resultados da Avaliação 1 
Indicadores Mensais 
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Com o objetivo de verificar a eficácia e consistência dos indicadores mensais da SPTrans, 

realizamos os procedimentos a seguir: 

Resultados da Avaliação 1 
Indicadores Mensais 
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Avaliação e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores utilizados para o monitoramento e fiscalização. 

Comentário EY: Indicadores identificados em conjunto com a área de planejamento. 

 

P 2- Atribuir, com base nas entrevistas realizadas e material analisado, o grau de eficácia e 

consistência dos indicadores. 

Comentário EY: Grau de eficácia e consistência adicionado a matriz de indicadores. 

 

O 3- Verificar se os indicadores analisados possuem metodologia definida e aplicada. 

Comentário EY: Verificamos que 42 indicadores analisados não possuem metodologia definida 

e aplicada (avaliação dos resultados e plano de ação para os gaps). 

 

 

Com base nos dados avaliados, concluímos que os dados apresentados mensalmente pela 

SPTrans possuem consistência, porém os indicadores avaliados possuem baixa eficácia, ou 

seja, nestes casos os resultados são colocados em tabelas e gráficos mas não há metodologia 

definida e critérios de avaliação que demonstrem se os números apresentados são bons ou 

ruins. Também não identificamos, para estes casos, o plano de ação definido e aprovado, com 

responsável e prazo para execução. 

 

Dessa forma, recomendamos: 

 

a) Definição de metodologia e critérios de avaliação (Ex: Excelente, Ótimo, Bom, Regular, 

Ruim) para os indicadores utilizados pela SPTrans; 

 

b) Definição de plano de ação com indicação de responsável e prazo para os itens que 

apresentarem resultados abaixo do nível mínimo exigido na metodologia definida no item a); 

 

c) Centralização dos indicadores em relatório único, separado a critério da SPTrans (por: 

empresa, concessão, área, entre outros); 

 

d) Desenvolvimento de ferramenta gerencial de emissão de relatórios para automatizar o 

processo de emissão de relatórios; 

 

e) Evidência de revisão e aprovação dos indicadores utilizados pela SPTrans em momento 

anterior a sua divulgação. 

 

Resultados da Avaliação 1 
Indicadores Mensais 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 
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Com o objetivo de verificar a eficácia e consistência dos indicadores do IQT, efetuamos reuniões 

de entendimento com os responsáveis e elaboramos a avaliação 2. 
 

Avaliação e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores previstos para o acompanhamento do IQT. 

Comentário EY: Identificamos 10 indicadores obrigatórios do IQT , conforme listagem abaixo 

P 2- Consolidar indicadores exigidos pelo IQT. 

Comentário EY: Indicadores consolidados em planilha excel. 

P 3- Verificar aderência dos indicadores utilizados aos exigido pelo IQT. 

Comentário EY: Os indicadores utilizados pela SPTrans são os exigidos no IQT. 

O 4- Verificar se há plano de ação para os casos com avaliação inferior ao valor médio previsto 

em metodologia. 

Comentário EY: Verificamos que não há plano de ação para os índices com desempenho 

abaixo do previsto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O monitoramento da qualidade dos serviços está previsto na cláusula 4.1.9 dos contratos de 

concessão (9.1.10 para Área 4) e na cláusula 11.1 dos contratos de permissão. Com base nos 

10 indicadores previstos no IQT, verificamos que os índices acompanhados possuem 

metodologia definida e aplicada (pontuação para ruim, regular, bom e ótimo), no entanto, não 

identificamos plano de ação, com prazo e responsável, para acompanhamento.  
 

Recomendamos  a adoção  de plano de ação para acompanhamento para aos índices com 

pontuação inferior a mínima exigida na metodologia do IQT com o objetivo de  obter maior 

eficácia no trabalho de acompanhamento e consequente elevação na qualidade dos serviços 

prestados pelas Concessionárias e Permissionárias. 

Resultados da Avaliação 2 
Indicadores do Índice de Qualidade do Transporte - IQT 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 
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Com o objetivo de verificar a eficácia e consistência dos indicadores da Lei 14.173/06, 

efetuamos reuniões de entendimento com os responsáveis e elaboramos a avaliação 3. 
 

Avaliação e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores previstos na Lei 14.173/06 - Seção VI - Dos Serviços de 

Transportes. 

Comentário EY: Identificamos os oito indicadores obrigatórios exigidos pela Lei. 

P 2- Consolidar indicadores exigidos pela Lei. 

Comentário EY: Indicadores consolidados. 

O 3- Verificar aderência dos indicadores utilizados perante a Lei. 

Comentário EY: Identificamos que a SPTrans utiliza indicadores alternativos aos indicadores de 

desempenho exigidos pela Lei 14.173/06. Observamos que apenas 4, dos 8 indicadores 

utilizados atendem ao objetivo proposto pelos indicadores da Lei. 

Resultados da Avaliação 3 
Aderência a Lei 14.173/06 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 
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A Lei nº 14.173 de 26 de junho de 2006, estabelece indicadores de desempenho relativos à 

qualidade dos serviços públicos no Município de São Paulo. O Art. 18 da Seção VI, dos serviços 

de transportes, define os 8 indicadores de desempenho dos serviços de transporte coletivo 

urbano do Município de São Paulo. 

 

Identificamos que, apesar de utilizarem indicadores de desempenho alternativos para os 8 

indicadores, somente 4 destes atendem aos objetivos dos indicadores de desempenho exigidos 

pela Lei 14.173/06.  

 

Abaixo relacionamos os indicadores que não estão tendo seus objetivos atendidos na totalidade 

e o seu respectivo indicador alternativo: 

 

Indicador I do Art. 18 da Seção VI da Lei n° 14.173:  

Indicador: Tempo médio de espera nos terminais de transferência utilizados para o embarque de 

passageiros para o transporte urbano. 

 

Indicador alternativo utilizado pela SPTrans: Tempo médio realizado na transferência dos 

usuários das linhas que operam nos terminais de transferência. 

 

Observação: A metodologia utilizada para cálculo do indicador alternativo considera somente 1 

dia do ano, não sendo representativa para o cálculo médio de espera nos terminais de 

transferência. 

 

 

Indicador II do Art. 18 da Seção VI da Lei n° 14.173: 

Indicador: Tempo médio de espera nas paradas intermediárias entre o terminal de transferência 

de saída e o de chegada. 

 

Indicador alternativo utilizado pela SPTrans: Tempo Médio de Espera para Embarque nos 

Pontos de Parada Existentes na Extensão dos Corredores Exclusivos Monitorados. 

 

Observação: O indicador sendo calculado considera o tempo médio entre partidas realizadas 

pelos veículos e não o tempo de espera  nos pontos de parada. 

 

 

Indicador III do art. 18 da seção VI da lei n° 14.173: 

Indicador: Tempo médio para deslocamento dos trabalhadores de seus domicílios aos locais de 

trabalho. 

 

Indicador alternativo utilizado pela SPTrans: Tempo Médio de Percurso das Linhas do Sistema 

de Transporte Coletivo. 

 

Observação: O indicador sendo calculado indica o tempo médio de percurso das linhas e não o 

tempo médio de deslocamento dos trabalhadores.  

Resultados da Avaliação 3 
Aderência a Lei 14.173/06 
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Indicador V do art. 18 da seção VI da lei n° 14.173: 

Indicador: Nível médio de pontualidade por empresa 

 

Indicador alternativo utilizado pela SPTrans:  Índice de Cumprimento de Partidas 

 

Observação: O índice de cumprimento de partidas não representa a pontualidade da empresa, 

mas sim a quantidade de viagens completas realizadas no período, conforme o programado. 

 

O relatório de análise dos indicadores propostos pela Lei 14.173/06 contendo sua quantificação 

é encaminhado anualmente à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo. 
 

 

 

Considerando as observações para os indicadores que não estão sendo cumpridos, sugerimos: 
 

a) Adaptação dos indicadores monitorados pela SPTrans aos objetivos dos indicadores exigidos 

pela lei 14.173 (Indicadores I - II - III - V); 

b) Definição de premissas e parâmetros para os 8 (oito) indicadores; 

c) Automatização do relatório dedicado à Lei 14.173/06, com a apresentação dos indicadores 

obrigatórios, objetivo e premissas de avaliação. 

Resultados da Avaliação 3 
Aderência a Lei 14.173/06 
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Com o objetivo de verificar a eficácia do modelo operacional de monitoramento e fiscalização 

dos serviços prestados pelos concessionários (áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8) e o monitoramento 

realizado pela SPTrans elaboramos a avaliação 4. 

 

Avaliação e Resultados 
 

Solicitamos os arquivos de monitoramento (e/ou nome dos responsáveis para solicitação), 

conforme previsto nas cláusulas do contrato. Após organização dos nomes e entendimento dos 

processos, efetuamos os seguintes procedimentos, conforme abaixo: 
 

P 1- Solicitar junto a SPTrans os contratos dos concessionários das áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. 

Comentário EY: Contratos de concessão extraídos do site da prefeitura, conforme endereço:- 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?

p=151669 

 

P 2- Elencar cláusulas passíveis de monitoramento. 

Comentário EY: Consolidamos as cláusulas passíveis de monitoramento. 

 

P 3-  Efetuar o levantamento dos controles e responsáveis pelo monitoramento da SPTrans 

para atendimento das cláusulas dos contratos de concessão.  

Comentário EY: Controles e Responsáveis identificados. 

 

O 4- Verificar aderência do monitoramento ao contrato. 

Comentário EY: Verificamos que o monitoramento da cláusula 3.12, referente à idade da frota, 

está sendo realizado pela SPTrans em base anual (tendo como referência o ultimo dia de cada 

ano – 31/12). O monitoramento em base anual se mostra ineficaz pois não permite a 

identificação dos veículos que operaram com idade avançada (além do permitido no Contrato de 

Concessão) durante o decorrer do ano. Neste sentido, veículos poderiam operar durante um ano 

completo desrespeitando a idade máxima permitida e, desde que fossem retirado da frota no dia 

30 de dezembro, o não atendimento ao contrato não seria detectado. 

 

Recomendamos que a SPTrans faça o monitoramento de forma sistêmica e em periodicidade 

mínima mensal a fim de identificar tempestivamente os casos de descumprimento de obrigações 

com relação à idade da frota. 

Resultados da Avaliação 4 
Monitoramento SPTrans x Contrato - Concessão 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
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Com o objetivo de verificar a eficácia do modelo operacional de monitoramento e fiscalização 

dos serviços prestados pelos concessionários (área 4) e o monitoramento realizado pela 

SPTrans elaboramos a avaliação 5. 

 

Avaliação e Resultados 
 

Após reunião de entendimento com o departamento de gestão de contratos dos concessionários 

e permissionários, solicitamos os arquivos de monitoramento (e/ou nome dos responsáveis para 

solicitação), conforme previsto nas cláusulas de monitoramento do contrato de Concessão. Após 

organização dos nomes e entendimento dos processos, efetuamos os passos abaixo: 
 

P 1- Solicitar junto a SPTrans os contratos dos concessionários da área 4 

Comentário EY: Contrato de concessão extraído do site da prefeitura, conforme link:- 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?

p=151669 

 

P 2- Elencar cláusulas passíveis de monitoramento 

Comentário EY: : Consolidamos as cláusulas passíveis de monitoramento. 

 

P 3-  Efetuar o levantamento dos controles e responsáveis pelo monitoramento da SPTrans 

para atendimento das cláusulas dos contratos de concessão.  

Comentário EY: Controles e Responsáveis identificados. 

 

O 4- Verificar aderência do monitoramento ao contrato. 

Comentário EY: Verificamos que o monitoramento da cláusula 5.13, referente à idade da frota, 

está sendo realizado pela SPTrans em base anual (tendo como referência o ultimo dia de cada 

ano – 31/12). O monitoramento em base anual se mostra ineficaz pois não permite a 

identificação dos veículos que operaram com idade avançada (além do permitido no Contrato de 

Concessão) durante o decorrer do ano. Neste sentido, veículos poderiam operar durante um ano 

completo desrespeitando a idade máxima permitida e, desde que fossem retirado da frota no dia 

30 de dezembro, o não atendimento ao contrato não seria detectado. 

 

Recomendamos que a SPTrans faça o monitoramento de forma sistêmica e em periodicidade 

mínima mensal a fim de identificar tempestivamente os casos de descumprimento de obrigações 

com relação à idade da frota. 

Resultados da Avaliação 5 
Monitoramento SPTrans x Contrato - Concessão Área 4 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
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Com o objetivo de verificar a eficácia do modelo operacional de monitoramento e fiscalização 
dos serviços prestados pelos permissionários e o monitoramento realizado pela SPTrans 
elaboramos a avaliação 6. 
 
Avaliação e Resultados 
 
Após reunião de entendimento com o departamento de gestão de contratos dos concessionários 
e permissionários, solicitamos os arquivos de monitoramento (e/ou nome dos responsáveis para 
solicitação), conforme previsto nas cláusulas de monitoramento do contrato de Permissão. Após 
organização dos nomes e entendimento dos processos, efetuamos os passos abaixo: 
 

P 1- Solicitar junto a SPTrans os contratos dos permissonários 
Comentário EY: Contratos de permissão extraídos do site da prefeitura, conforme link:- 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?
p=151669 
 
P 2- Elencar cláusulas passíveis de monitoramento 
Comentário EY: : Consolidamos as cláusulas passíveis de monitoramento.  
 

P 3-  Efetuar o levantamento dos controles e responsáveis pelo monitoramento da SPTrans 
para atendimento das cláusulas dos contratos de permissão.  
Comentário EY: Controles e responsáveis identificados. 
 

O 4- Verificar aderência do monitoramento ao contrato. 

Comentário EY: Verificamos que o monitoramento da cláusula 4.1.7.4, referente à idade da 

frota, está sendo realizado pela SPTrans em base anual (tendo como referência o ultimo dia de 

cada ano – 31/12). O monitoramento em base anual se mostra ineficaz pois não permite a 

identificação dos veículos que operaram com idade avançada (além do permitido no Contrato de 

Concessão) durante o decorrer do ano. Neste sentido, veículos poderiam operar durante um ano 

completo desrespeitando a idade máxima permitida e, desde que fossem retirado da frota no dia 

30 de dezembro, o não atendimento ao contrato não seria detectado. 

 

Recomendamos que a SPTrans faça o monitoramento de forma sistêmica e em periodicidade 

mínima mensal a fim de identificar tempestivamente os casos de descumprimento de obrigações 

com relação à idade da frota. 

Resultados da Avaliação 6 
Monitoramento SPTrans x Contrato - Permissão 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/transparencia/sp_trans/index.php?p=151669
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Processo Atual de Aplicação de 

Multas 

Figura 1: Fiscal da SPTrans preenchendo um BI 

A Fase 4 do projeto de Verificação Independente da SPTrans envolve a análise do sistema de 

aplicação de multas, bem como a eficácia dos processos e procedimentos atuais em identificar e 

reportar de forma sistematizada a qualidade e/ou desvios na prestação dos serviços concedidos, 

tendo em vista as obrigações contratuais e os dispositivos do RESAM (Regulamentos de 

Sanções e Multas). 

Atualmente são três modalidades 
de aplicação de multa: via BI 
(Boletim de Infração), via DP 
(Descumprimento de Partida) e 
via inspeção veicular, os quais 
detalharemos a seguir.  
 
A) O processo de aplicação de 
multas via BI  
O processo se inicia com o 
cadastro do número do prontuário 
dos fiscais da SPTrans no 
sistema RESAM. Apenas fiscais 
cadastrados podem preencher os 
BI’s. O cadastro dos fiscais é 
realizado pela gerência da 
unidade regional. Cada área tem 
uma quantidade de fiscais de 
acordo com o seu tamanho 
. 
 Os talões dos Boletins de Infração utilizados pelos fiscais são solicitados pela gerência do 
núcleo diretamente para o almoxarifado da SPTrans (Anexo 1). Cada talão possui 50 Boletins de 
Infração. Os talões são retirados diretamente no almoxarifado por um representante da unidade 
regional solicitante. O representante retira o talão e assina um protocolo. Com o protocolo 
assinado em mãos o responsável no setor de multas efetua a baixa no sistema SID, tornando o 
núcleo responsável pelo talão recebido. O sistema SID é o sistema de gestão de envio e 
recebimento de protocolos entre SPTrans e operadores em relação ao tema multas. 
Nos casos onde há o extravio do talão, o fiscal deverá informar ao núcleo para que seja feito o 
cancelamento dos BI’s extraviados no sistema SID. Em caso de roubo, o Boletim de Ocorrência 
original deve ser apresentado. Os casos sem justificativa ocasionam em punição aos fiscais. 
 
Os BI’s são preenchidos diariamente pelos fiscais e, ao final do dia, encaminhados ao núcleo 
para posterior envio ao setor de multas. Os BI’s encaminhados pelos núcleos chegam 
acompanhados de duas vias do protocolo de envio de BI. Após a conferência, o recebedor do 
setor de multas assina as duas vias do documento e fica de posse de uma para que seja 
efetuada a baixa no sistema SID (sistema de emissão de protocolo). Se a baixa não for efetuada 
no sistema SID não será possível digitar o BI no sistema RESAM. Existe uma integração entre 
os dos sistemas que impede a continuidade do processo caso não seja dada baixa do 
recebimento do BI. Em síntese, todos os BI’s digitados devem ter sido registrados no SID antes. 
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Figura 2: Fiscal da SPTrans preenchendo um BI 

BI’s preenchidos incorretamente: Os BI’s preenchidos incorretamente (por: rasura; prefixo não 
condizente com a linha; número errado do prontuário; etc) são separados pela área de multas 
para que seja gerado no sistema SID um protocolo de devolução (duas vias). Os BI’s incorretos 
são anexados ao protocolo e encaminhados para os núcleos responsáveis. Os núcleos, ao 
receber os documentos, assinam as duas vias e devolvem uma para a área de multas. É 
realizada também uma assinatura eletrônica de recebimento no SID. Os BI’s incorretos são 
cancelados no sistema pelo núcleo. 
Os BI’s cancelados não podem ser reemitidos com o ajuste das informações incorretas. 

BI’s preenchidos 
corretamente: Os boletins de 
infração (BI’s) preenchidos pelos 
fiscais são organizados, para 
início da digitação, de acordo 
com a data da infração. Esta 
organização ajuda também no 
controle de reincidência e para 
facilitar em uma possível busca 
da documentação quando o 
operador entrar com um recurso 
questionando a infração 
recebida. Uma vez separados, é 
dado início ao processo de 
digitação do Boletim de Infração 
no sistema RESAM para 
emissão dos Autos de Infração 
(AI). 

1a digitação: A área de multas efetua a primeira digitação do BI no sistema RESAM (Anexo 2). 
O sistema efetua uma primeira verificação da coerência nos dados preenchidos (linha x prefixo x 
empresa x data x prontuário x etc), porém não há nenhum tipo de bloqueio neste primeiro 
momento. O objetivo é passar as informações do BI para o sistema. 
 
2a digitação: Outro responsável, na área de multas, efetua a 2a digitação do BI no sistema 
RESAM (Anexo 3). Inconsistências de preenchimento na 1a digitação são ajustadas neste 
momento. Inconsistências referentes ao conteúdo do BI também são apontadas após a 
digitação. Os BI’s inconsistentes são separados. Ao término da digitação é emitido um protocolo 
de devolução para os núcleos responsáveis. 
 
Verificação Final: Um terceiro funcionário da área de multas, após as duas digitações, emite o 
protocolo de BI’s digitados e número de série (Anexo 4). Se houver qualquer inconsistência, o 
responsável efetua o cancelamento da 2a digitação para regularização. 
 

Processo Atual de Aplicação de 

Multas 
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Figura 3: Fiscalização no Corredor de Ônibus 

Após finalizadas as conferências e digitações, o responsável pelo processo na área de multas é 
dado início ao processo de emissão dos Autos de Infração (AI) do lote digitado no sistema 
RESAM. O sistema agrupa os AI’s por concessão/permissão/empresas/área e emite um 
protocolo para cada empresa. Após o agrupamento o responsável acessa o módulo de 
impressão do RESAM e solicita a impressão do lote. 
 

Os operadores tem a obrigatoriedade de comparecer na área de multas diariamente, sendo o 
não comparecimento passível de multas. As empresas autuadas tem o prazo de 10 dias úteis 
para entrar com o Recurso. Caso não haja a contestação da cobrança, o valor é integrado ao 
sistema financeiro para desconto na remuneração ao concessionário/permissionário. 
 

1a Instância: Nos casos onde há Recurso, a área de multas recebe um conjunto de documentos  
com protocolo, cópia do recurso e evidências (se aplicável). De posse dos documentos, efetua a 
alteração de status no sistema RESAM para “Recursado-1a instância”. 
 
Após a alteração de status, o responsável na área de multas prepara um “kit” para análise em 1a 
instância da Comissão de Infração e Multas (COMIM) com:  
 
-Pasta verde etiquetada (Anexo 5); 
-Recurso (Anexo 6); 
-Auto de Infração (Anexo 7); 
-Boletim de Infração (Anexo 8). 
 
As pastas são montadas e encaminhadas diariamente, com protocolo anexado, para análise do 
COMIM. 

O responsável na área de 
multas efetua a conferência das 
impressões e monta um kit com 
duas vias do protocolo e os 
autos de infração das empresas 
que cometeram a 
irregularidade. Diariamente os 
representantes das empresas 
comparecem na área de multas, 
assinam os dois protocolos e 
levam as documentações para 
análise das empresas. 
O responsável na área de 
multas, com o protocolo 
assinado pelo representante em 
mãos, efetua a baixa por 
empresa no sistema RESAM,   

Processo Atual de Aplicação de 

Multas 
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A Comissão de Infração e Multas (COMIM) é o órgão colegiado instituído pela Secretaria 
Municipal de Transportes – SMT, por legislação pertinente, com as atribuições de apreciar e 
decidir, em primeira instância sobre os recursos apresentados contra as penalidades impostas 
aos Concessionários e Permissionários. 
Após a análise do COMIM os resultados são inseridos no RESAM, acarretando na atualização 
do status e uma ata com o resultado das análises é emitida. O COMIM tem um prazo de 10 dias 
para análise dos processos.  
 
Após o recebimento do resultado, o responsável na área de multas acessa o módulo de 
impressão do RESAM e imprime os comunicados e protocolos para as empresas. Diariamente 
um representante das empresas comparece na área de multas, assina os dois protocolos e leva 
a documentação para análise da empresa. As análises podem resultar em: Improcedente, 
parcialmente improcedente, intempestivo, procedente e cancelado. Os três primeiros  resultam 
em desconto para a empresa responsável pela infração. 

Figura 4: Fiscalização no Corredor de Ônibus 

O responsável na área de 
multas, com o protocolo assinado 
em mãos, efetua a alteração de 
status por empresa no sistema 
RESAM. 
As empresas autuadas tem um 
prazo de 10 dias para entrar com 
um recurso em segunda 
instância. Caso não haja a 
contestação da cobrança, o valor 
é integrado ao sistema financeiro 
para desconto na remuneração 
da empresa responsável. 
A empresa pode encaminhar 
novas evidências como fotos, 
jornais e outros para fortalecer a 
sua defesa no novo recurso 
encaminhado. 

2a instância: Nos casos onde há recurso, a área de multas recebe um conjunto de documentos  
com protocolo, cópia do recurso e evidências (se aplicável). Com a posse dos documentos, 
efetua a alteração de status no sistema RESAM para “Recursado-2a instância”. 
Após a alteração de status, o responsável na área de multas prepara um pacote para análise em 
2a instância da Comissão de Julgamento de Recurso em 2a instância com:  
 
-Pasta verde etiquetada (mesma pasta utilizada na 1a instância) – (Anexo 9); 
-Recurso (Anexo 6); 
-Auto de Infração (Anexo 7); 
-Boletim de Infração (Anexo 8). 
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As pastas são montadas e encaminhadas diariamente, com protocolo anexado, para análise da 
Comissão de Julgamento de Recurso em 2a instância. 

 
A Comissão de Julgamento de Recurso em 2a instância é a comissão instituída pelo Secretário 
Municipal de Transportes, por legislação pertinente, com as atribuições de apreciar e decidir em 
2a instância sobre os recursos apresentados. O prazo para avaliação é de 10 dias. 
 
Após o recebimento do resultado, o responsável na área de multas acessa o módulo de 
impressão do RESAM e imprime os comunicados e protocolos para as empresas. 
 
Diariamente um representante das empresas comparece na área de multas, assina os dois 
protocolos e leva a documentação com o resultado final para conhecimento da empresa. O 
responsável na área de multas, com o protocolo assinado em mãos, efetua a alteração de status 
por empresa no sistema RESAM. 
 
Após a definição e alteração de status no sistema, o valor é integrado do sistema RESAM para o 
sistema financeiro SRO (Sistema de Remuneração do Operador ) para desconto na 
remuneração do concessionário/permissionário. Nos casos de valor significativo a área de 
multas encaminha uma autorização para desconto via e-mail (Anexo 10). Não há procedimento 
formalizado com a definição de “valor significativo”, ficando a critério da área a análise. 
 
Os status finais dos processos podem ser classificados em: Improcedente, parcialmente 
improcedente, intempestivo, procedente e cancelado. Os três primeiros resultam em desconto 
para a empresa responsável pela infração. 
 
Após o desconto dos valores, é realizada a contabilização automática no sistema, finalizando o 
processo de aplicação de multas por BI. 

Identificar 

 irregularidade e  

preencher o BI  

Fiscal 

Encaminhar BI para o  

núcleo para emissão 

de protocolo 

Fiscal 

Emitir protocolo e 

encaminhar BI para o 

setor de multas 

Núcleo 

Receber o BI e efetuar 

as digitações no 

Sistema RESAM 

Setor de Multas 

1 Início 

Emitir notificação para 

a empresa  

responsável 

Setor de Multas 

Empresa responsável recorreu? 

Sim - Aguardar resultado do julgamento (1a e 2a instância) 

 e solicitar desconto no pagamento, se aplicável 

Não - Solicitar desconto no pagamento a empresa 

Setor de Multas 

Desconto e  

contabilização do valor  

Financeiro 

Fim 1 

Figura 5: Macro fluxo do processo de aplicação de multas 
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B) Processo de aplicação de multas via DP (Descumprimento de Partida) 
 
O fluxo se inicia com a fiscalização de horários de partida dos fiscais nos pontos terminais. Os 
dados são preenchidos em um controle manual pelo fiscal. Ao término do dia, os documentos 
são encaminhados para os respectivos núcleos para digitação no sistema de descumprimento 
de partida. O sistema efetua o cálculo automático dos desvios em relação aos horários 
planejados e transforma em valor de multa. O sistema de DP é integrado ao sistema RESAM. O 
responsável no núcleo imprime o relatório de multas, anexa ao documento preenchido e 
encaminha para o setor de multas.  
 
Após o recebimento e conferência do setor de multas, o responsável acessa o módulo de 
impressão do RESAM e emite os AI (Autos de Infração).’Um “kit” é preparado com AI, 
detalhamento do DP e protocolo de controle. Os documentos são enviados para análise do 
COMIM e a partir deste momento o fluxo acontece exatamente igual ao de multas via BI. 
 
 
C) Processo de aplicação de multas via inspeção veicular 
 
O processo de aplicação de multas via inspeção veicular acontece de maneira semelhante ao 
primeiro processo detalhado, porém é realizado na SPTrans, por fiscais homologados, após a 
realização das vistorias periódicas nos ônibus da frota. Neste caso são apenas dois tipos de 
multas: 
 
-Reincidência: Reincidência do problema apontado na vistoria inicial realizada. 
-Não apresentação: Não apresentação do veículo para vistoria após convocação da SPTrans 
 
Uma vez preenchido, o BI seguirá exatamente o mesmo fluxo dos BI’s preenchidos pelos fiscais 
de rua. O detalhamento do processo de verificação de requisitos mínimos está na página 78 
deste relatório. 
 
 
Valores Descontados 
 
Os valores descontados dos operadores, conforme portaria 168/07 são. 
 
I - As infrações LEVES serão punidas com advertência e, na reincidência, com multa de R$ 
180,00 (cento e oitenta reais);  
II - As infrações MÉDIAS serão punidas com multa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 
consideradas em dobro no caso de reincidência;  
III - As infrações GRAVES serão punidas com multa de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 
consideradas em dobro no caso de reincidência;  
IV - As infrações GRAVÍSSIMAS serão punidas com multa de R$ 720,00 (setecentos e vinte 
reais), consideradas em dobro no caso de reincidência; 
 
As obrigatoriedades e penalidades dos operadores em relação a multas constam na cláusula 5.3 
do contrato de concessão (10.3 para o contrato da Área 4) e 15.1 no contrato de permissão. 
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Análise econômico-financeira e parcelamento 

 

Após o término do julgamento dos casos, são gerados lotes de pagamentos para os AI’s. Esses 

lotes são gerados no setor financeiro, que encaminha um e-mail solicitando para o setor de 

multas a data limite para desconto. Após análise e “de acordo” do setor de multas, o setor 

financeiro realiza uma análise do montante com o objetivo de verificar se há a necessidade de 

parcelamento, a fim de não impactar no fluxo de caixa do operador. Esses parcelamentos são 

aprovados com base nas premissas definidas na RD 256/06. A gestão deste parcelamento é 

realizada no sistema SRO (Sistema de Remuneração do Operador). 

Processo Atual de Aplicação de 

Multas 

Figura 6: Fiscalização no corredor de ônibus 
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Conforme previsto no item 4.1.7.4 do edital, realizamos a avaliação da eficácia do modelo 

operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o monitoramento e 

fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias, apontando 

possíveis ineficiências, inconsistências e falhas de segurança, bem como sugerindo 

modificações, adequações e atualizações a serem realizadas no sentido de sanar as fragilidades 

identificadas 

 

Assim sendo, a tabela abaixo representa a aderência entre o Edital 007/2013 com os 

procedimentos realizados pela EY, devidamente alinhadas com a SPTrans. Nas páginas 

seguintes apresentaremos o resultado e detalhamento dos procedimentos realizados. 

Resultados da Avaliação 
Tabela de Aderência ao Edital 007/2013 
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Resultados da Avaliação 
Detalhamento das Avaliações Realizadas 

A tabela abaixo apresenta um resumo com o resultado das avaliações realizadas, conforme 

solicitado no item 4.1.7.4 do Edital de Concorrência 007/2013. 

R

T

Não foram encontradas divergências nas análises efetuadas

Houve divergências nas análises efetuadas

Legenda
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Com o objetivo de verificar o processo de aplicação de multas por meio dos dados fornecidos 

pelo sistema RESAM (sistema de controle de multas da SPTrans), solicitamos a área de 

tecnologia da SPTrans a extração de relatório com todas as multas processadas nos anos de 

2003 a 2013. O arquivo recebido foi organizado sequencialmente pelo número dos BI’s. As 

amostras foram escolhidas via seleção aleatória.  

 

Realizamos o entendimento do processo de aplicação de multas via BI e DP através da 

validação do processo para um item amostral junto à área de multas da SPTrans. Após análise 

do processo definimos a amostra para levantamento da documentação e realização da 

avaliação. 

 

Limitação: 

  

Parte da amostra selecionada para o teste (considerando o período completo, de 2003 a 2013) 

não foi localizada devido à falta de organização do arquivo físico da SPTrans que impossibilitou 

a busca da documentação. Para estes casos outros itens foram selecionados aleatoriamente, 

diretamente do arquivo físico da SPTrans. 

 

Definidas as amostras e levantada a documentação, iniciamos a avaliação, conforme página a 

seguir. 

Resultados da Avaliação 7 
Multas Processadas 



69 

Relatório Final – Fase 4 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Avaliação e Resultados 
 

P 1- Extrair do sistema RESAM o relatório de multas. 

Comentário EY: Relatório extraído do sistema RESAM. 
 

P 2- Identificar 25 amostras via seleção aleatória (Período possível: 2013). 

Comentário EY: Realizada a seleção direcionada das 25 amostras selecionadas. 
 

P 3- Verificar aderência da documentação ao processo de aplicação de multas. 

Comentário EY: Documentação das 25 amostras selecionadas aderente com o processo de 

multas. 
 

O 4- Verificar se o desconto na remuneração ocorreu dentro do mês em que a SPTrans 

ganhou o julgamento em primeira ou segunda instância. 

Comentário EY: Verificamos que 18, dos 25 casos selecionados, não foram descontados no 

mês da data da finalização do processo, sendo o tempo médio de 6 meses para conclusão do 

processo, desde a digitação do BI até a contabilização, conforme tabela abaixo. 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 7 
Multas Processadas 
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Além das divergências apontadas na página anterior, identificamos os seguintes pontos de 

atenção neste processo: 

 

a) Morosidade no Processo de Digitação dos BI's 

Conforme passo 4 da avaliação realizada na página anterior, o tempo médio para aplicação da 

multa, desde o momento em que o BI chega no setor de multas para digitação até a 

contabilização, pode chegar a 6 meses (com base nas  25 amostras selecionadas). 

O processo de digitação dos BI's no sistema RESAM é 100% manual. São realizadas 2 (duas) 

digitações e ainda uma terceira verificação, também manual, através de protocolo de 

conferência. Além do atraso para desconto da multa, a morosidade do processo impacta 

também na qualidade da base de dados do RESAM. Identificamos 1060 talões, que 

correspondem a aproximadamente 53.000 BI's, sem status atrelado (multa 

processada/cancelada) e sem o devido tratamento junto aos núcleos. 

 

b) Gestão de Arquivo Inativo 

As caixas com os processos anteriores ao ano de 2013 estão localizadas em um espaço 

diferente do espaço destinado ao arquivo e não há qualquer tipo de organização que auxilie na 

busca de documentos.  
 

As caixas de arquivo do período de janeiro de 2013 em diante estão organizadas de acordo com 

o número da ata do COMIM, em arquivo inativo localizado na própria SPTrans. Apesar da 

organização por número de ata, a distribuição física atual das caixas interfere  na localização de 

um documento que tenha sido selecionado de maneira aleatoria. São aproximadamente 5 mil 

caixas.  

 

Dessa forma, recomendamos a automatização do processo de digitação do BI, mitigando o risco 

de preenchimento indevido já no começo do processo (fiscal). Em muitos casos, por 

preenchimento indevido do fiscal, os BI's são cancelados e a SPTrans pode deixar de receber o 

valor da infração caso não seja possível emitir novo BI da infração em questão. A utilização de 

um equipamento eletrônico de preenchimento no início do processo (Ex: tablet/coletor), 

devidamente parametrizado, com trava de campos e integração com o RESAM, reduziria os 

casos de BI's preenchidos incorretamente além de extinguir todo o trabalho de digitação no 

RESAM pelo setor de multas, trazendo mais agilidade e precisão na avaliação dos resultados e 

melhor plano de ação para os casos recursados. 

 

Adicionalmente, recomendamos uma revisão no processo de gestão de arquivo inativo, de forma 

que os documentos possam ser rastreáveis de forma rápida, trazendo maior transparência ao 

processo. Para tal, recomendamos uma força-tarefa para organização dos arquivos anteriores 

ao ano de 2013 e que, após a organização, os documentos sejam digitalizados e controlados 

sistemicamente. 

Resultados da Avaliação 7 
Multas Processadas 
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Com o objetivo de verificar o processo de cancelamento de BI's por meio dos dados fornecidos 

pelo sistema RESAM (sistema de controle de multas da SPTrans), efetuamos o seguinte: 

 

Solicitamos a área de tecnologia da SPTrans a extração de um relatório com as multas 

canceladas nos anos de 2003 a 2013. O arquivo foi organizado de acordo com o número do BI e 

data do cancelamento de forma sequencial. No período de 2003 a 2013  foram canceladas 

125.834 multas, representando 10% de um total de 1.272.066 processos. 

 

Após a organização do arquivo definimos uma amostra de multas canceladas, do ano de 2013, 

para  verificação da aderência do processo de cancelamento de BI’s no sistema RESAM. 

 

As amostras foram escolhidas via seleção aleatória.  

 

Definida a amostra e levantada a documentação efetuamos os seguintes procedimentos: 

 

 

Avaliação e Resultados 

 

P 1- Extrair do sistema RESAM o relatório de multas dos anos. 

Comentário EY: Relatório extraído do sistema RESAM. 

 

P 2- Selecionar amostra aleatória. 

Comentário EY: Amostras definidas aleatoriamente 

 

P 3- Verificar aderência da documentação ao processo de cancelamento de BI's. 

Comentário EY: Recebemos os  BI's selecionados e seus respectivos protocolos comprovando 

o cancelamento no sistema RESAM. Não foram encontradas divergências, conforme a tabela da 

página a seguir 

 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 8 
Multas Canceladas 
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Não foram identificadas inconsistências na avaliação realizada, porém observamos que o 

volume de BI’s cancelados foi de 125.834 multas, representando 10% de um total de 1.272.066 

processos. 

 
Recomendamos a análise periódica dos motivos que levaram ao cancelamento dos BI's de 

forma a identificar o que pode ser feito pela SPTrans para a redução dos cancelamentos, seja 

através de treinamento dos funcionários para a melhora na qualidade dos preenchimentos dos 

BI's ou por qualquer outro fator que possa a vir a ser identificado com a implementação desse 

controle de análise. 

Resultados da Avaliação 8 
Multas Canceladas 
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*No período de 2003 a 2013  foram processadas 1.093.219 multas, representando 
86% do total; canceladas 125.834 multas, representando 10% do total; e não 
localizados 53.013 BI’s, representando 4%  do total. 
Total: 1.272.066 

Após o entendimento do processo de multas, verificamos a funcionalidade e 

consistência do sistema RESAM para os casos via Boletim de Infração (BI). 

 

Solicitamos a área de tecnologia da SPTrans a extração de um relatório com todas as 

multas processadas e canceladas nos anos de 2003 a 2013. O arquivo foi organizado de 

acordo com o número do BI e data do cancelamento de forma sequencial. 

 

Foi utilizado 100% da população nos anos selecionados. 

Fonte: Informações disponibilizadas pela SPTrans referente ao Sistema RESAM. 

Resultados da Avaliação 9 
Funcionalidade do Sistema RESAM (BI) 
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Avaliação e Resultados 

 

Organizamos os arquivos por sequência numérica de BI’s para consolidar e organizar a planilha 

(ao todo, são 1.272.066 registros). Após organização, efetuamos os passos de avaliação, 

conforme abaixo:  

 

P 1- Relatório extraído do sistema RESAM. 

Comentário EY: Relatório extraído do RESAM responsável pela área de tecnologia do sistema 

RESAM. 
 

P 2- Organizar planilha de acordo com o número do BI 

Comentário EY: Relatório organizado de acordo com o número do Boletim de Infração. 
 

P 3- Identificar se existem casos duplicados na amostra analisada (Ex: mesmo número de BI 

na planilha de multas processadas e multas canceladas) 

Comentário EY: Obtivemos 100% da amostra, do período de 2003 a 2013, de multas 

processadas e canceladas e foram identificados dois casos (AA014034 e AA137322), que 

constavam com os dois status. Estes dois casos representam 0,0001% no montante geral e 

aconteceram devido a uma inconsistência sistêmica no momento de geração do relatório. As 

multas foram devidamente processadas. 
 

P 4- Identificar se multas reincidentes tiveram os valores corretos aplicados 

Comentário EY: Não identificamos divergências, sendo os valores aplicados pertinentes. 
 

O 5- Identificar BI's sem qualquer tipo de status associado (Aplicado ou Cancelado) 

Comentário EY: Foram identificados 51.206 BI's da série AA, que correspondem a 1024 talões, 

e 1807 BI's da série AB, que correspondem a 37 talões, sem status relacionado no sistema 

RESAM, ou seja, houve a retirada do talão para aplicação de multas e os mesmos não foram 

inclusos no sistema RESAM, seja indicando o seu cancelamento, seja indicando a aplicação de 

multa.  

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 9 
Funcionalidade do Sistema RESAM (BI) 
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Especificamente para o passo 4 da avaliação na página anterior - Identificar se multas 
reincidentes tiveram os valores corretos aplicados -  as análises de 2003 a 2006, seguem a 
portaria 111/03, que prevê os seguintes valores em caso de infração: 
 
Leve: Advertência  e R$45,00 em caso de reincidência. 
Média: R$90,00  e R$180,00 em caso de reincidência. 
Grave: R$180,00  e R$360,00 em caso de reincidência. 
Gravíssima: R$360,00  e R$720,00 em caso de reincidência. 
 
A partir de 2007, entrou em vigência  a portaria 168/07 e os valores foram atualizados, conforme 
abaixo: 
 

Leve: Advertência  e R$180,00 em caso de reincidência. 
Média: R$180,00  e R$360,00 em caso de reincidência. 
Grave: R$360,00  e R$720,00 em caso de reincidência. 
Gravíssima: R$720,00  e R$1.440,00 em caso de reincidência. 
 
Conforme artigo 13, da portaria 168/07, a reincidência restará caracterizada se, no período de 45 
(quarenta e cinco) dias para as infrações de natureza LEVE, 90 (noventa) dias para as infrações 
de natureza MÉDIA, 180 (cento e oitenta) dias para as infrações de natureza GRAVE, e 360 
(trezentos e sessenta) dias para as infrações de natureza GRAVISSÍMA, ocorrer nova infração 
do mesmo enquadramento, pelo mesmo prefixo ou linha.  
 
Obtivemos a base de dados para verificação do processo de aplicação de multas via RESAM e 
não encontramos divergências. Adicionalmente, verificamos uma amostra aleatória de 25 itens, 
com o objetivo de verificar a aderência da documentação ao processo. Na amostra selecionada, 
não foram detectadas inconsistências em relação aos valores previstos nas portarias, incluindo 
os casos relacionados a reincidência. 
 
Ressaltamos porém,  a necessidade de revisão por parte da SPTrans do modelo de 
monitoramento e aplicação de multas, devido ao elevado número de reincidência de multas 
(cerca de 21% durante o período), bem como o elevado número de profissionais envolvidos no 
processo, desde a identificação da multa, a inclusão e conferência manual no sistema RESAM, 
a verificação da Diretoria de Gestão Econômico-Financeira para determinar o dia em que a 
mesma deva ser processada junto a remuneração, passando pelo Departamento Financeiro que 
fará a retenção e o Departamento Contábil para a realização da reconciliação dos valores 
retidos.  

Resultados da Avaliação 9 
Funcionalidade do Sistema RESAM (BI) 
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Dessa forma, recomendamos:  
 
a) Automatização do processo de digitação do BI, mitigando o risco de preenchimento indevido 

já no começo do processo (fiscal). Hoje os BI's são preenchidos manualmente pelo fiscal e 
digitados um por um, no sistema RESAM. Em muitos casos, por preenchimento indevido do 
fiscal, os BI's são cancelados e a SPTrans deixa de receber o valor da infração. A utilização 
de um sistema eletrônico de preenchimento no momento de identificação da infração (Ex: 
Tablet), com parametrização, trava de campos, integração com o RESAM entre outros, 
minimiza os BI's preenchidos incorretamente além de extinguir todo o trabalho manual de 
digitação no RESAM pelo setor de multas, trazendo agilidade e maior confiabilidade nos 
dados, bem como maior tempo de análise dos mesmos. 

 
b) Realização de força-tarefa junto aos núcleos para regularização dos BI's sem status 

associado (não localizados). 
 
c) Inclusão de controle de gestão dos talões retirados, de forma a identificar preventivamente a 

localização e utilização dos mesmos. Esse item é aplicável caso não haja a implementação 
de um sistema eletrônico de aplicação da Infração de forma a substituir o BI em papel. 

Resultados da Avaliação 9 
Funcionalidade do Sistema RESAM (BI) 
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Após o entendimento do processo de multas, efetuamos os seguintes passos para verificação da 

funcionalidade do sistema RESAM para os casos de Descumprimento de Partidas (DP). 

 

Com o objetivo de verificar o processo de aplicação de multas via DP, solicitamos a área de 

tecnologia da SPTrans a extração de um relatório com as multas de descumprimento de partida 

processadas nos anos de 2003 a 2013. O arquivo foi organizado de acordo com o número do BI 

e data do cancelamento de forma sequencial. 

 

Verificamos a existência de 303.488 infrações de descumprimento de partida no período 

analisado (2003 a 2013), totalizando o valor de R$ 114.281.324,23 em multas processadas. 

 

Para execução dos procedimentos, utilizamos a população total nos anos selecionados, 

conforme página a seguir: 

Resultados da Avaliação 10 
Funcionalidade do Sistema RESAM (DP) 
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Avaliação e Resultados 

 

P 1- Relatório extraído do sistema RESAM 

Comentário EY: Relatório extraído do RESAM responsável pela área de tecnologia do sistema 

RESAM. 

 

P 2- Organizar planilha de acordo com o número do BI 

Comentário EY: Relatório organizado de acordo com o número do BI. 

 

P 3- Identificar se existem casos duplicados nos dados analisados (Ex: mesmo número de BI na 

planilha de multas processadas e multas canceladas) 

Comentário EY: Não foram identificados casos duplicados. 

 

P 4- Identificar se multas reincidentes tiveram os valores corretos aplicados 

Comentário EY: Não identificamos divergências, sendo os valores aplicados pertinentes. 

 

P 5- Identificar BI's sem qualquer tipo de status associado (Aplicado ou Cancelado) 

Comentário EY: Não foram identificados casos sem status associado 

 

 

 

 

 

Não foram identificadas inconsistências na avaliação realizada. 

 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 10 
Funcionalidade do Sistema RESAM (DP) 
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*Valores referentes aos anos utilizados para realização das avaliações 
**Não foi possível realizar a análise com os anos de 2003 a 2008 pois os dados não constam no SRO e não há data de desconto no 
sistema RESAM. 
*** Valores Nominais 
**** Multas processadas refere-se a multas efetivamente aplicadas 

Na página seguinte detalharemos a avaliação realizada, bem como os resultados e 

recomendações: 

Após o entendimento do processo de multas, efetuemos procedimentos para a verificação da 

funcionalidade do sistema financeiro (Sistema de Remuneração do Operador - SRO) e do 

sistema contábil. 
 

Solicitamos para a área financeira da SPTrans os arquivos do SRO (Sistema de Remuneração 

do Operador) com os valores relacionados a multas para comparação com o razão contábil dos 

mesmos anos. Para execução da avaliação 11, utilizamos 100% da população dos anos de 

2009 (Julho em diante), 2010, 2011, 2012 e 2013. Não foi possível utilizar a população anterior a 

este período pois com a migração do sistema AS400 para o sistema SRO o registro eletrônico 

se perdeu. 

Abaixo temos os valores de multas processadas nos anos de 2011, 2012 e 2013, conforme 

dados extraídos do sistema SRO 

Fonte: Informações disponibilizadas pela SPTrans referente ao Sistema SRO 

Resultados da Avaliação 11 
Financeiro - SRO x Contábil 
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Com o objetivo de verificar o processo de desconto dos valores relacionados a aplicação de 
multas em comparação ao sistema contábil efetuamos o seguinte: 
 

Avaliação e Resultados 
Extraímos os relatórios com dados financeiros e contábeis dos dois sistemas envolvidos na 
parte final do processo. Consolidamos as informações dos anos de 2009 (julho em diante), 
2010, 2011, 2012 e 2013 para cruzamento e análise dos resultados, conforme abaixo. Não foi 
possível analisar os dados a partir de 2003 pois o SRO (Sistema de Remuneração do Operador) 
foi implantando em Julho de 2009 e não há dados eletrônicos detalhados no sistema anterior 
para a comparação com o contábil (os dados financeiros anteriores a Julho de 2009 existem 
apenas em arquivo físico e sumarizados, impossibilitando a análise) 
 

P 1- Extrair do sistema SRO (Sistema de Remuneração do Operador) o relatório de 

arrecadação de multas de período de Julho de 2009 a Dezembro de 2013 

Comentário EY: Relatório extraído do sistema SRO (Sistema de Remuneração do Operador). 
P 2- Extrair o razão contábil de período de Julho de 2009 a Dezembro de 2013 

Comentário EY: Relatório extraído do sistema contábil 
P 3- Efetuar o cruzamento dos relatórios analisados 

Comentário EY: Cruzamento dos dados realizado conforme WP abaixo. 

P 4- Verificar se existem casos de parcelamento no período analisado 

Comentário EY: Verificamos que existem casos de parcelamento no período analisado. Os 

valores parcelados de multas foram: 2011 – R$ 8 milhões; 2012 – R$ 2 milhões; 2013 – R$ 21 

milhões, conforme dados do sistema SRO (Sistema de Remuneração do Operador) 
O 5- Verificar se há formalização em contrato autorizando o parcelamento de multas 

Comentário EY: Verificamos que não há formalização em contrato que deem respaldo ao 

parcelamento de multas. Os valores referentes a parcelamento são aprovados pelo Diretor 

Financeiro e pelo Secretário de Transportes. 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 11 
Financeiro - SRO x Contábil 
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Não identificamos inconsistências na avaliação realizada, no entanto, identificamos os seguintes 

pontos de atenção durante a análise, conforme mencionado abaixo: 

 

a) No período anterior a Julho de 2009, as informações financeiras referentes a multas eram 

controladas no sistema AS400, na Diretoria Econômico Financeira. Com a desativação do 

sistema AS400 e implantação do sistema SRO (Sistema de Remuneração do Operador), o 

registro sistêmico se perdeu. A rastreabilidade dos dados anteriores a este período acontece 

apenas por documentos físicos. 
 

b) Ausência do controle de rastreabilidade de cada multa nos sistemas envolvidos (RESAM, 

SRO e Contábil). Não foi possível identificar a data e o valor de desconto na remuneração do 

Concessionário/Permissionário via sistema RESAM, pois a partir do momento em que os dados 

são enviados sistemicamente  ao sistema SRO (Diretoria Econômico-Financeiro), não há a 

rastreabilidade no RESAM indicando a data e valor descontado efetivamente na remuneração 

do Concessionário/Permissionário. Isso ocasiona limitações de análises no sistema RESAM, 

seja para o controle da efetiva aplicação da multa através do desconto na remuneração, seja 

para a verificação de tempestividade da aplicação da mesma. O único vínculo entre os sistemas 

RESAM e SRO (Sistema de Remuneração do Operador) é o lote de pagamento. O lote de 

pagamento corresponde a vários valores que devem ser descontados da remuneração dos 

Concessionários/Permissionários referentes às multas. No entanto, não identificamos relatório 

no sistema SRO que possua essa informação. Verificamos que há apenas tela de consulta. 

Cabe ressaltar que, para a rastreabilidade contábil do registro do desconto da multa na 

remuneração do Concessonário/Permissionário, é necessária a identificação do número do 

Borderô, onde posteriormente identifica-se  o número do lote do sistema SRO (Sistema de 

Remuneração do Operador).  
 

c) Verificamos que não há formalização em contrato ou previsão legal que  consubstancie o 

parcelamento de multas. Os valores referentes a parcelamento são aprovados pelo Diretor 

Financeiro e pelo Secretário de Transportes através de RD's (Resolução da Diretoria) e Notas 

Técnicas. No período analisado foram aprovadas as RD’s 06-058, 06-145, 06-256, 07-300, 10-

120, 12-074 e NT 007/009. Os valores de parcelamento referentes as RD’s aprovadas foram 

contemplados em nossa análise “Financeiro x Contábil”. 
 

Com base nos dados analisados e recomendamos: 

a) Implantação, junto a área de Tecnologia, de banco de dados eletrônico dos registros 

econômico-financeiros relacionados a multas do período de Janeiro de 2003 a Julho de 2009, 

devendo o mesmo ter rastreabilidade também no sistema RESAM; 

b) Adoção de "campos chave" nos três sistemas (RESAM. SRO e Contábil) envolvidos no 

processo (Campos: Lote financeiro; Data do desconto; Valor do desconto; número do borderô), 

trazendo rastreabilidade e eficácia nas informações transitadas entre os mesmos e maior 

facilidade para conciliação das informações; 

c) Implantação de relatório dedicado a conciliação multas versus análise econômico-financeiro x 

contábil (RESAM x SRO x Contábil) com o objetivo de demonstrar que os valores estão 

devidamente refletidos na contabilidade e nos outros sistemas (RESAM e SRO). 

Resultados da Avaliação 11 
Financeiro - SRO x Contábil 
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O procedimento em questão foi desenvolvido para verificação da funcionalidade do processo de 

reconciliação contábil da conta multas. 

 

Considerando a implantação do sistema SRO em julho de 2009, verificamos os últimos anos 

completos nos quais foram utilizados o novo sistema. Solicitamos à área contábil da SPTrans o 

razão contábil do período de 2010 a 2013 e os relatórios mensais de reconciliação para 

comparação. Para execução da avaliação, utilizamos 100% da amostra dos anos de 2010, 2011, 

2012 e 2013. 

 

Abaixo detalhamos os passos de verificação realizados, bem como a conclusão e 

recomendações sugeridas: 

 

Avaliação e Resultados 

 

P 1- Solicitar o razão contábil do período de 2010 a 2013. 

Análise EY: Razão contábil recebido. 

 

P 2- Solicitar o relatório de reconciliação da conta multas do período de 2010 a 2013. 

Análise EY: Relatório de reconciliação recebido. 

 

P 3- Efetuar o cruzamento dos relatórios com o razão contábil do mesmo período. 

Análise EY: Identificados as seguintes divergências: 

 

1- Fevereiro de 2011 - Divergência de R$ 473.271,76 no valor de arrecadação de multas 

2- Outubro de 2012 - Divergência de R$ 6.628,22 no valor de arrecadação de multas 

3- Setembro de 2013 - Divergência de R$ 500,00 no valor de arrecadação de multas 

4- Outubro de 2013 - Divergência de R$ 500,00 no valor de arrecadação de multas 

 

Com base na avaliação realizada, identificamos que 4 (quatro), dos 36 (trinta e seis) meses 

analisados apresentaram divergência entre o razão contábil e o relatório de aprovação 

(conciliação contábil), no entanto, conforme explicação dada pela gerência contábil, os valores 

divergentes ocorreram devido a estornos em razões contábeis que não consideramos em nossa 

análise (Fevereiro de 2011) e alocação em subconta diferente no resumo da conciliação 

(Outubro de 2012 e Setembro e Outubro de 2013). A documentação suportando a explicação 

também foi encaminhada pela área responsável. Na página a seguir apresentamos o 

detalhamento dos valores analisados. 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 12 
Reconciliação Contábil - Conta Multas 
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Resultados da Avaliação 12 
Reconciliação Contábil - Conta Multas 
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Resultados da Avaliação 12 
Reconciliação Contábil - Conta Multas 
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Processo de Verificação de Requisitos  

Mínimos - Ônibus e Garagem 

 

Contextualização do Modelo Atual 

Fonte: SPTrans 
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Figura 1: CIT – Centro Integrado de Transportes 

A Fase 4 do projeto de Verificação Independente da SPTrans envolve a análise do procedimento 

de inspeção de manutenção e de conservação da frota. Entende-se por inspeção o processo de 

análise de um veículo visando verificar suas condições de segurança, conforto e estado geral de 

conservação, em atendimento às exigências especificas da modalidade de transporte e sua 

conformidade com os requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT. 

Além das inspeções periódicas 
semestrais, são realizadas 
inspeções  veiculares amostrais, 
extraordinárias, de emissão de 
poluentes, desmontagem de 
rodas, fiscalização, solicitação, e 
de inclusão. Detalharemos a 
seguir as inspeções citadas. Os 
resultados das inspeções são 
anotados em um check list 
previamente definido pela área de 
Engenharia Veicular  e lançados, 
posteriormente, no sistema 
Infrotrans para consolidação, 
análise dos resultados e emissão 
de relatório gerencial para 
apreciação dos operadores e 
diretoria da SPTrans. 

Inspeção Periódica 
Inspeção semestral realizada de acordo com cronograma elaborado pela área de inspeção, 
conforme requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Transportes - SMT. 
Durante a inspeção, são verificados os itens constantes no “check list”, conforme abaixo: 
 
 Ficha de Inspeção de frota grupo A/B - Carroceria, elétrica, mecânica, e segurança veicular 

(Anexo 11); 
 Ficha de Inspeção de frota grupo  C – Acessibilidade (Anexo 12). 

 
Os operadores do sistema devem ser informados com antecedência mínima de 7 dias da data 
da inspeção, através de comunicação escrita e/ou e-mail. Toda a frota do sistema deve ser 
inspecionada em intervalo máximo de 180 dias e mínimo de 60 dias a partir dos resultados 
obtidos no último ciclo de vistoria pelas operadoras do sistema. As inspeções podem ser 
executadas no período diurno ou noturno em conformidade com a programação elaborada pela 
área de inspeção de frota. O período estabelecido para as inspeções nas garagens ou no CIT 
leva em consideração a quantidade de veículos da frota patrimonial da operadora e a tecnologia 
dos veículos. 
 
As vistorias são realizadas pelos técnicos especializados e sempre acompanhadas de um 
representante do operador. 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Ônibus 
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Estabelecimento do Ranking 

O ranking é obtido com base em sistema de pontuação definido a partir dos dados gerados 

durante o processo de vistoria de Manutenção de Frota do Sistema de Transporte Coletivo do 

Município de São Paulo, que ocorre em ciclos semestrais, corresponde entre os períodos de 

janeiro a junho e de julho a dezembro de cada ano. 

 

Os pontos são atribuídos de acordo com as irregularidades constatadas na frota, nas inspeções 

periódicas, amostral e desmontagem, das condições de infra-estrutura destinada às atividades 

de vistoria, do envolvimento do operador no processo de vistoria e dos níveis de emissão de 

poluentes. Esses dados são lançados em equação matemática acrescidas da pontuação do 

resultado obtido, a qual subtrai-se a perda de pontuação por ocorrências constatadas na 

inspeção do sistema rodante, gerando desta forma a nota final, sendo definindo o Ranking das 

empresas/cooperativas do sistema no ciclo. 

 

A partir da pontuação final de cada operadora, é definida a conceituação da qualidade de 

manutenção da frota. Deste resultado extrai-se a pontuação classificatória que define a 

periodicidade das inspeções para cada operadora para o ciclo seguinte. Os resultados são 

consolidados em uma apresentação gerencial  para envio e apresentação aos operadores e a 

diretoria da SPTrans. 

Figura 1: CIT – Centro Integrado de Transportes 

A verificação é registrada por completo no check list, de acordo com o grupo. Após o 

encerramento da vistoria, é registrada pelo técnico da SPTrans no rodapé dos formulários, nas 

duas vias, a situação do veículo, datando e assinando juntamente com o responsável técnico da 

operadora, entregando-lhe a 1a via de cada formulário. Para os veículos que não apresentarem 

irregularidades, será preenchido o formulário de veículos aprovados 

Após o término das vistorias, os 
dados lançados no sistema 
InfoTrans são consolidados para 
que seja emitido o ranking das 
empresas. O objetivo do ranking 
é estabelecer, semestralmente, 
uma referência comparativa de 
desempenho técnico entre frotas, 
parâmetros para programação de 
inspeção de manutenção e 
conservação de frota, bem como 
identificar a qualidade da 
manutenção da frota dos 
operadores. No parágrafo a 
seguir detalharemos os critérios 
utilizados para elaboração do 
ranking, 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Ônibus 
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A classificação dos operadores é realizada de acordo com o conceito e pontuação a seguir: 
 

• S - Satisfatório: de 93 à 100, sendo o intervalo entre vistorias de 180 dias; 

• R - Regular: de 80 à 92,99, sendo o intervalo entre vistorias de 90 dias; 

• I - Insatisfatório: 00 à 79,99, sendo o intervalo entre vistorias de 60 dias. 

Pontuação: são atribuídos pontos 
de 0 a 100 proporcionalmente à 
gravidade da irregularidade. Para 
o cálculo da pontuação total, 
devem ser considerados todos os 
formulários de inspeção Grupo 
A/B e C, emitidos durante as 
atividades de inspeção, mesmo 
aqueles cujos veículos tenham 
sido liberados após o repasse. 
Caso o veículo não apresente 
irregularidades em qualquer de 
seus componentes, a respectiva 
pontuação será nula. A cada 
irregularidade observada dentro 
do mesmo sistema, será atribuída 
uma pontuação ao item.  

Aprovação e Reprovação:  O veículo inspecionado que não apresentar defeitos em itens das 

Fichas de Inspeção A/B e C, Inspeção de Desmontagem e de Emissão de Poluentes será 

liberado para a operação. O veículo inspecionado que apresentar qualquer tipo de defeito estará 

automaticamente reprovado 

Os veículos inspecionados que apresentarem defeitos em itens de segurança nas Fichas de 

Inspeção “A” (sistemas de freio, suspensão, direção, sistema rodante e estrutura do chassi) e 

“C” (dispositivos e equipamentos de acessibilidade), ficarão impedidos de operar até o devido 

reparo, sendo para isso lacrado pela equipe técnica da SPTrans. 

Os veículos inspecionados que apresentarem defeitos na Ficha de Inspeção do Grupo “B” em 

componentes que não oferecem riscos a segurança geral, não serão impedidos de operar, 

devendo a operadora repará-los e reapresentá-los no mesmo dia da inspeção ou em outra data 

solicitada pelo setor de vistoria para  reinspeção. 

Os veículos que apresentarem níveis de opacidade ou de pressão sonora acima dos limites 

estabelecidos durante a inspeção de emissão de fumaça e ruído serão impedidos de operar, 

devendo a operadora repará-los e reapresentá-los, para nova inspeção. Os veículos que 

apresentarem os resultados “Parâmetro Fora do Padrão”, “Resultado fora do Padrão” e 

“Lacre da Bomba Injetora Faltando/Danificado”, não serão impedidos de operar, devendo a 

operadora repará-los e reapresentá-los no mesmo dia da inspeção ou em outra data solicitada 

pelo setor de vistoria para reinspeção. 

Figura 3: Vistoria nas Garagens dos Operadores 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Ônibus 
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Lacração: A lacração será feita de modo a não impedir à livre movimentação do veículo, sendo 
de inteira responsabilidade do operador a remoção e condução do veículo para reparação. Todo 
veículo lacrado na Inspeção, deverá passar por reinspeção, devendo ser apresentado após os 
devidos reparos. Estes veículos estarão sujeitos às penalidades previstas no RESAM - 
Regulamento de Sanções e Multas.  

Inspeção Extraordinária 

Inspeção realizada quando o Poder Público julgar necessário e a qualquer tempo, em virtude de 

resultados operacionais, apontamentos estatísticos, acidentes, reclamações ou até mesmo 

denúncias. A inspeção extraordinária poderá ocorrer a qualquer tempo, sem aviso prévio, sendo 

que a amostragem da frota inspecionada será definida a critério da SPTrans. A pontuação 

resultante da Inspeção Extraordinária poderá substituir a Nota da Inspeção Amostral. 

 
Inspeção Amostral 

Inspeção através de Convocação imediata de um percentual da frota operante, para sua 

avaliação, de forma aleatória. Existem três tipos de verificação amostral, conforme abaixo: 

 

Inspeção Amostral - Fiscalização  

Inspeção do veículo encaminhado pela área de Fiscalização de Campo da SPTrans, por 

constatação de alguma irregularidade. 

Inspeção Amostral - Solicitação 

Inspeção extraordinária do veículo através de solicitação de um agente público. 

Inspeção Amostral - Convocação 

Convocação efetuada pela área de Inspeção diariamente, através de comunicado/e-mail às 

operadoras.  

 

Figura 4: Vistoria nas Garagens dos Operadores 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Ônibus 
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Inspeção de Emissão de Poluentes 
Inspeção realizada com auxilio de equipamentos, para medição dos níveis de pressão sonora e 
de opacidade dos veículos. Os veículos que apresentarem índices de opacidade, pressão 
sonora interna ou externa superior aos estabelecidos, conforme a tecnologia do veículo ou 
qualquer uma das irregularidades constantes no formulário de inspeção de emissões de 
poluentes serão lacrados devendo ser reparados e reapresentados para nova inspeção. O 
formulário de preenchimento pode ser visto no Anexo 13 deste relatório. 
 

Inspeção de Desmontagem 
Inspeção para verificação do 
estado de conservação, ajustes e 
torques dos componentes dos 
eixos dianteiros e traseiros, 
através da desmontagem 
executada pelos técnicos da 
operadora, com 
acompanhamento dos técnicos 
da SPTrans. Neste processo 
também é executada a inspeção 
dos grupos A/B e C. O formulário 
de inspeção da desmontagem de 
componentes para preenchimento 
do responsável pela fiscalização 
pode ser visto no anexo 14 deste 
relatório. 

Inspeção de Inclusão 
Inspeção efetuada mediante autorização da área de cadastro de frota e agendamento pela 
operadora interessada com antecedência mínima de 01 (um) dia, onde são verificadas durante a 
inspeção a condição geral do veículo, as emissões de poluentes e a conformidade com os 
padrões e normas técnicas vigentes. Este procedimento é realizado conforme o Manual de 
Movimentação de Frota no Sistema de Transporte de São Paulo anexo à Carta Circular DP – 
003/2011. O formulário de verificação para novas inclusões pode ser visto no Anexo 15 deste 
relatório. 
 
Os veículos em uso serão inspecionados em 100% do lote, devendo atender a todos os 
requisitos das fichas de inspeção de frota dos grupos “A/B”, “C” e emissão de poluentes. 
Os veículos novos serão inspecionados em 100% do lote, devendo atender a todos os requisitos 
das fichas de inspeção de frota – grupo “A/B” e “C”. 
 
Todas as inspeções geram pontuação que influenciarão no ranking dos operadores e podem, 
em determinados casos, ocasionar em multas. 

Figura 5: Vistoria nas Garagens dos Operadores 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Ônibus 
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Relatórios de Acompanhamento 
 

Período - 2003 a 2008 

 

No período de 2003 a 2008 era realizada apenas a inspeção periódica semestral, em 100% da 

frota, conforme contrato e área responsável era subordinada a engenharia da época (DO/GEI).  

Os veículos eram inspecionados nas garagens e na SPTrans, como ocorre atualmente e havia 

um ranking das empresas, porém, o enquadramento era dividido em cinco faixas e os limites de 

pontuação para cada uma delas era diferente do atual. A base de cálculo era a mesma, partindo-

se de 100 pontos iniciais e computando as perdas proporcionalmente aos defeitos encontrados 

na frota vistoriada. 

Os relatórios da época não seguiam o formato e os indicadores atuais. 

As informações eram armazenadas no SGTP – Sistema Geral de Transporte Público, utilizado 

pela SMT, controlado e projetado pela PRODAM.  

A partir de 2007 iniciou-se o desenvolvimento do sistema de controle com os indicadores atuais, 

implantado em Janeiro de 2008. Contudo o módulo de inspeção veicular no sistema InfoTrans 

foi desenvolvido em 2009 e entrou em funcionamento em 2010. Não houve migração dos dados 

do Sistema Geral do Transporte Público (SGTP), o novo sistema começou do zero. 

 

Período - 2008 em diante 

 

A partir de 2008, os relatórios começaram a seguir o padrão utilizado até os dias de hoje, e em 

2010 foram automatizados com o auxílio do sistema InfoTrans. 

Todas as inspeções realizadas durante o semestre são consolidadas no InfoTrans e auxiliam na 

montagem do ranking, conforme detalhado nas páginas anteriores. A má colocação dos 

operadores, no entanto, não ocasiona em multas, e sim na diminuição de tempo entre uma 

vistoria e outra. As multas podem ocorrer, de fato, quando há reincidência de reprovação por 

conta de um mesmo item ou quando os operadores não levam o carro convocado para a vistoria 

e não justificam o motivo. 

 

Nos casos de multa, é preenchido um Boletim de Infração (BI), e o fluxo segue exatamente o 

fluxo descrito no processo de “aplicação de multas via BI” 

 

As obrigatoriedades dos operadores em relação as vistorias constam nas cláusulas 3.11, 4.1.6, 

4.1.7 e 4.1.10, do contrato de concessão (5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.18, 9.1.8, 9.1.9 e 9.1.11 para o 

contrato da Área 4) e 4.1.7.1, 11.3 e 11.13 no contrato de permissão. 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Ônibus 
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Figura 1: Exemplo de Garagem 

A vistoria técnica por parte da SPTrans em garagem de ônibus do Serviço de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo tem o objetivo de verificação da 

conformidade em relação às especificações estabelecidas no manual de infraestrutura básica 

para garagem e às informações contidas no cadastro.  

 

As atividades de vistoria são executadas a partir de solicitação formalizada à Diretoria da 

SPTrans ou a qualquer momento. Existem quatro tipos de vistorias em garagens, conforme 

listagem abaixo: 

 

A) Inclusão de nova garagem; B) Alteração das instalações da garagem em uso; C) Aumento de 

frota ou alteração do seu perfil (tipos de veículos) que provoque necessidade de adequação da 

infraestrutura; D) Solicitação da SPTrans para atualização de banco de dados.  

 
Na ocorrência de qualquer uma das situações acima, o departamento de vistorias é acionado e 
efetua a inspeção, conforme critérios definidos no procedimento de infraestrutura básica para 
garagem. Os resultados são encaminhados para a área Superintedência de Controle de 
Concessões e Permissões – DP/SCP. 
 
Nos casos onde a vistoria apresentou não conformidades, a DP/SCP encaminha o resultado da 
inspeção para o operador e cobra providências. Após o retorno do operador, uma nova vistoria é 
agendada para que seja feita a verificação da regularização da pendência. 
A DP/SCP também é a área responsável por aplicar as sanções previstas em contrato, caso 
aplicável. Para os casos de vistorias de garagem não há periodicidade semestral e ranking, 
como é realizado nos ônibus. 
 

As obrigatoriedades dos operadores em relação as vistorias constam na cláusula 3.10 do 
contrato de concessão,  5.10 para o contrato da Área 4 Concessão e 4.1.4 no contrato de 
permissão. 
 

Processo Atual de Verificação dos 

Requisitos Mínimos - Garagens 
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Processo de Verificação de Requisitos  

Mínimos - Ônibus e Garagem 

 

Resultados da Avaliação 

Fonte: SPTrans 
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Resultados da Avaliação 
Tabela de Aderência ao Edtial 007/2013 

Conforme previsto no item 4.1.7.4 do edital, realizamos a avaliação da eficácia do modelo 

operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o monitoramento e 

fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias, apontando 

possíveis ineficiências, inconsistências e falhas de segurança, bem como sugerindo 

modificações, adequações e atualizações a serem realizadas no sentido de sanar as fragilidades 

identificadas 

 

Assim sendo, a tabela abaixo representa a aderência entre o Edital 007/2013 com os 

procedimentos realizados pela EY, devidamente alinhadas com a SPTrans. Nas páginas 

seguintes apresentaremos o resultado e detalhamento dos procedimentos realizados. 
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Resultados da Avaliação 
Detalhamento das Avaliações Realizadas 

A tabela abaixo apresenta um resumo com o resultado dos procedimentos realizados, conforme 

solicitado no item 4.1.7.4 do Edital de Concorrência 007/2013. 

R

T

Não foram encontradas divergências nas análises efetuadas

Houve divergências nas análises efetuadas

Legenda
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A Avaliação 13 foi desenvolvida para verificação da funcionalidade do processo de vistorias nos 

ônibus da frota.   

 

As vistorias periódicas são realizadas semestralmente, seguindo sempre as premissas definidas 

no procedimento de inspeção e auditoria de manutenção. Também existem as visitas amostrais, 

extraordinárias, poluentes e ruídos e de desmontagem. Todas as inspeções geram pontuação 

que influenciarão no ranking dos operadores e podem, em determinados casos, ocasionar em 

multas. Os critérios para definição do ranking também podem ser vistos no procedimento. 

 

Solicitamos para as áreas de engenharia veicular e inspeção, os relatórios de vistoria do período 

de 2008 a 2013.  

 

A metodologia de ranking utilizada atualmente foi estipulada com a transição da gestão do 

processo via InfoTrans, em 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na página seguinte detalharemos os passos de avaliação realizados, bem como a conclusão e 

recomendações: 

Entendimento da Avaliação 
Verificação dos Requisitos Mínimos - Vistoria 
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Avaliação e Resultados 

 

Após reunião de entendimento do processo de vistorias com a SPTrans, superintendente 

responsável pela  área de engenharia veicular, solicitamos a extração dos relatórios do 

InfoTrans com as inspeções realizadas no período de 2008 a 2013 (ônibus), e última vistoria de 

garagem, bem como e o procedimento de avaliação. Efetuamos a comparação dos arquivos e 

obtivemos os seguintes resultados: 
 

P 1- Solicitar relatórios de inspeção de ônibus do período de 2008 a 2013 e último relatório de 

garagem vistoriada 

Comentário EY: Relatórios recebidos 

 

P 2- Solicitar o procedimento de inspeções de ônibus e garagens 

Comentário EY: Procedimento de inspeção recebido 

 

P 3- Identificar se os itens inspecionados estão de acordo com os itens constantes em 

procedimento 

Comentário EY: Os itens avaliados estão de acordo com os itens previstos nos procedimentos 

de inspeção. 

 

P 4- Verificar se o ranking de empresas está sendo executado conforme procedimento 

Comentário EY: O ranking de operadores foi executado conforme procedimento 

Dessa forma, não foram identificadas inconsistências na avaliação realizada. 

 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Resultados da Avaliação 13 
Verificação dos Requisitos Mínimos 
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Considerações Finais 

Fonte: SPTrans 
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Considerações Finais 

De acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital de concorrência pública 007/2013 o 
item 4.7, estabelece a realização da análise e diagnóstico dos modelos de  monitoramento e 
fiscalização utilizados atualmente pela SPTrans, apontando eventuais aperfeiçoamentos 
necessários. 
 

Dessa forma, em relação aos sistemas SIM, SBE e InfoTrans sugerimos melhorias por parte da 
SPTrans  nos seguintes itens: 
 
- Perda de conhecimento: não identificamos processo definido para o armazenamento e 

atualização periódica das informações dos sistemas envolvidos (SIM, SBE e InfoTrans); 
 
- Perda de Informação:  identificamos a ausência de licença de software de backup para os 

sistemas InfoTrans e SIM; 
 
- Indisponibilidade de Sistema/Informações: O fato de não existir ambientes de teste e 

homologação para o sistema InfoTrans ocasiona um elevado risco no processo de mudança 
deste sistema. Isto porque, todas as atualizações e alterações são executadas diretamente no 
ambiente de produção.  

 
Em relação ao processo de aplicação de multas, destacamos o elevado trabalho manual que é 
realizado, bem como a morosidade na aplicação efetiva da multa que dá-se através de retenção 
na remuneração dos Concessionários e Permissionários. 
 

Ressaltamos que, atualmente, mesmo após os julgamentos e aprovações necessárias no 

COMIM, a multa a ser processada passa pela análise na Diretoria Econômico Financeira, que irá 

identificar se o montante a ser descontado não impactará no caixa do operador e definirá a data 

para desconto, com base no próximo dia de remuneração. Recomendamos que a SPTrans 

verifique a possibilidade de segregar e/ou compartilhar o procedimento de análise com a 

Diretoria de Gestão, que efetivamente realiza o pagamento da remuneração às Empresas 

Concessionárias e Permissionárias, com o objetivo de trazer segregação de funções ao 

processo, uma vez que a mesma área (Financeira) é quem monitora a execução dos trabalhos 

das Empresas Concessionárias e Permissionárias para o atendimento do Contrato. 

 

Para o acompanhamento pela SPTrans em relação à qualidade na prestação dos serviços de 

transporte coletivo de ônibus na cidade de São Paulo foram adotados indicadores de 

performance, onde identificamos necessidade de melhorias a serem realizadas em relação à 

definição de metas e planos de ação, bem como atendimento integral à legislação já 

estabelecida. Vale ressaltar que não identificamos política e procedimentos descritos e 

divulgados, bem como  plano estabelecido de atualizações. 
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Anexo 1 

Tela de Solicitação de Talão de BI 
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Anexo 2 

Tela de Digitação do RESAM (1ª digitação) 
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Anexo 3 

Tela de Digitação do RESAM (2ª digitação) 
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Anexo 4 

Protocolo de Entrega de BI’s/BI's Digitados 
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Anexo 5 

Pasta Verde – Recurso de 1ª Instância 
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Anexo 6 

Recurso da Empresa 
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Anexo 7 

Auto de Infração 
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Anexo 8 

Boletim de Infração 
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Anexo 9 

Pasta Verde – 2a Instância 
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Anexo 10 

E-mail de Autorização 



111 

Relatório Final – Fase 4 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Anexo 11- Frente 

Ficha de Inspeção - Grupo A 
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Anexo 11- Verso 

Ficha de Inspeção - Grupo B 
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Anexo 12 

Ficha – Grupo C 
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Anexo 13 

Ficha de Inspeção de Poluentes 
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Anexo 14 

Ficha de Inspeção de Desmontagem 
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Anexo 15 

Ficha de Inclusão 
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Anexo 16 – 1/4 

RD 256/06 
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RD 256/06 

Anexo 16 – 2/4 
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RD 256/06 

Anexo 16 – 3/4 
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RD 256/06 

Anexo 16 – 4/4 
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Anexo 17 - Limitações e Responsabilidades 

Este documento é de uso exclusivo da São Paulo Transporte S.A (doravante denominada 

“SPTrans”) e da Prefeitura Municipal de São Paulo (doravante denominada “PMSP”), não 

devendo ser manuseado ou distribuído em partes. A sua distribuição fora da SPTrans e da 

PMSP somente será permitida com a autorização prévia da EY ou conforme previsão em 

contrato.  
 

Qualquer usuário deste documento deve estar ciente das condições que nortearam este 

trabalho, bem como das situações de mercado e econômica do Brasil. Ademais, ressaltamos 

que a EY não é agência qualificadora de risco e que este trabalho se constitui em atividade de 

análise técnica, operacional e econômico-financeira. 
 

Considerando que os nossos trabalhos foram executados em base amostral de testes (não 

extensivos), não oferecemos garantia de que não existam outros pontos que não estejam sendo 

relatados por nós neste momento. Futuras revisões poderão revelar outros itens passíveis de 

aprimoramento. Os trabalhos solicitados por V.Sas. foram executados dentro de um escopo 

limitado mediante a aplicação de procedimentos previamente acordados. Desta forma, não 

estamos emitindo uma opinião sobre a estrutura de controles internos da SPTrans, ou mesmo 

dos Concessionários e Permissionárias do serviço de transporte público urbano por ônibus 

coletivo.  
 

Na medida em que os procedimentos por nós executados não constituem uma auditoria das 

demonstrações contábeis e demais controles e registros da SPTrans, concessionários ou 

permissionárias do transporte público por ônibus, não estamos emitindo e não emitiremos 

qualquer opinião, parecer ou relatório sobre os mesmos de acordo com as normas de auditoria e 

revisão adotadas no Brasil. Todas as observações apresentadas neste relatório referem-se 

única e exclusivamente aos procedimentos de Verificação Independente executados, referente 

termo de referência da concorrência n°007/2013, que deu origem ao contrato n° 2013/0631-01-

00 
 

Especificamente, não foi de responsabilidade da EY: 
 

• Assegurar para fins contábeis, fiscais ou de qualquer outra natureza a exatidão dos valores 

reconhecidos nas demonstrações contábeis da SPTrans, das Concessionárias, 

Permissionárias ou das empresas que as compõem; 

• Garantir a qualidade das informações recebidas seja de forma magnética ou manual, uma vez 

que elas não foram objeto de auditoria e confirmação; 

• Definir os planos de ação ou implementar ações corretivas ou sugestões de melhorias 

apresentadas; 

• Exercer atividades de rotina ligadas aos processos verificados ou aos demais processos das 

Companhias; 

• Autorizar, executar, consumar atos ou exercer autoridade em nome das Companhias, ou 

exercer atividades de rotina ligadas aos processos verificados; 

• Executar trabalhos de verificação fora do âmbito do escopo de nossos trabalhos; 

• Ter a custódia de ativo ou originar documentos de transação das Companhias; 

• Agir de qualquer forma como um membro de diretoria, gerência ou como funcionário das 

Companhias. 
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Isentamo-nos de qualquer responsabilidade ou obrigação por perdas, danos ou custos incorridos 

por qualquer um como resultado de circulação, publicação, reprodução ou uso não autorizado 

de nossas conclusões, contrariando as recomendações deste relatório. Nossas conclusões irão 

refletir nossas observações até a data de encerramento de nossos trabalhos. Isentamo-nos de 

qualquer intenção e obrigação por atualizar ou revisar as observações ocorridas como resultado 

de novas informações, eventos futuros entre outras. Para as documentações adicionais ou 

outras informações que impactem as observações apresentadas em nosso relatório, nos 

reservamos o direito de atualizar devidamente as nossas recomendações e documentos. 

 

A EY responderá às perguntas dos receptores relativas a este documento, às custas da 

SPTrans, somente se for acordado anteriormente entre a SPTrans, a PMSP e os receptores, o 

escopo de tais perguntas e respostas. 

 

Este trabalho foi desenvolvido com base em informações disponibilizadas pela SPTrans e pelas 

Concessionárias e Permissionárias. A verificação independente avaliou a consistência dos 

dados com base em benchmark, em notas fiscais de bens e serviços e por meio de confronto 

dos dados fornecidos pelas partes envolvidas. Ressalta-se que o escopo deste projeto de 

verificação independente não se constitui em qualquer tipo de procedimento de auditoria 

contábil, de investigação ou de fraude. Não fomos contratados para identificar fraudes ou atos 

ilegais. 

 

Os fatores que possam resultar em diferenças entre o conteúdo deste documento e o conteúdo 

de documentos que tenham o mesmo objeto deste trabalho incluem a utilização de distintas 

fontes de informação e a aplicação de diferente metodologia de tratamento de dados. 

 

A presente análise tem o objetivo exclusivo de servir como suporte às decisões futuras da 

SPTrans e da PMSP no que diz respeito à verificação do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de Concessão e Permissão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros 

do Município de São Paulo, não devendo ser utilizada para nenhum outro fim. 

 

Algumas informações contidas neste relatório estão sujeitas a alteração e a EY não está 

obrigada a atualizar as informações, estimativas ou projeções aqui contidas. 

 

Anexo 17 - Limitações e Responsabilidades 
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EY 

Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

 

Sobre a EY  

 

A EY é líder global na prestação de serviços de Auditoria, 

Impostos, Transações Corporativas e Consultoria. Nossos 

mais de 141.000 profissionais no mundo estão unidos pelo 

nosso compartilhamento de valores  e pelo sólido 

compromisso com a qualidade. Nós fazemos a diferença 

auxiliando nossos profissionais, clientes e a comunidade em 

geral , para atingir seus potenciais e seus objetivos. 

 

A EY é uma empresa constituída segundo as leis brasileiras 

e membro independente da EY Global, uma sociedade 

limitada do Reino Unido que atua como entidade de 

coordenação central da Rede EY de firmas independentes e 

não provê nenhum tipo de serviço à clientes. 

 

Advisory Services – AS -- Gerenciar efetivamente riscos não 

é apenas proteger seu negócio - também é realizá-lo de uma 

melhor forma. Nós fazemos isto lhe ajudando a entender 

seus riscos empresariais e desenvolver planos para você os 

endereçar adequadamente. Contribuímos de forma efetiva 

para melhorar seu ambiente de controles internos, seus 

processos de negócios e a Governança Corporativa. A 

qualidade de nossos serviços se inicia com os nossos 26.000 

profissionais de nossa área de Advisory, que formam uma 

rede global integrada e coordenada. Consolidamos as 

diversas perspectivas e experiências destes profissionais em 

um time multidisciplinar para trabalhar com nossos clientes. 

Nós utilizamos metodologias globais inovadoras e integradas 

em nossos trabalhos. Trabalhamos para lhe oferecer o 

benefício de nossa vasta experiência setorial e estamos 

comprometidos em mensurar ganhos e identificar 

oportunidades de melhorias que alinhem as estratégias com 

as realidades operacionais. É assim que a EY faz a 

diferença.  

 

© 2014 EYGM Limited – All Rights Reserved 

 

Para maiores informações, por favor, acesse www.ey.com 


