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SPTrans

MENSAGEM DA
DIRETORIA
Temos a honra de apresentar o Relatório Integrado da Administração 2019, da São Paulo Transporte S/A – SPTrans, empresa gestora
do maior sistema de transporte do mundo. Este documento registra o compromisso da Diretoria Executiva, ao lado dos profissionais
da Empresa, de oferecer à população da Cidade de São Paulo um serviço de transporte pautado nos mais altos padrões de qualidade,
eficiência e segurança.
O nosso comprometimento em projetos e investimentos com sustentabilidade, confiabilidade, acessibilidade e segurança estão
comprovados na apresentação dos indicadores sociais, econômicos e financeiros que também representam avanços significativos
para o Sistema e que foram alinhados com o nosso Plano de Metas e em conformidade com as diretrizes da Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes- SMT.
O ano de 2019 foi desafiador. Conquistamos para São Paulo a marca de ser a Cidade com a maior frota de ônibus elétricos do
país. A SPTrans conseguiu com esse projeto mais uma referência técnica e ser, mais uma vez, a pioneira em desenvolver inovações
tecnológicas que reforçam o nosso compromisso com a sustentabilidade, objetivando promover a qualidade de vida das pessoas e do
planeta.
É importante registrar que a estrutura deste Relatório revela nossas ações, estudos, pesquisas e investimentos que representam a
uniformidade e a base da SPTrans, consolidando a empresa, como Gestora do Transporte Coletivo de São Paulo e responsável por
garantir o deslocamento diário de milhões de pessoas.
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CAPÍTULO I APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
1. ABRANGÊNCIA
Os dados e as informações apresentadas neste Relatório correspondem à gestão da São Paulo Transporte – SPTrans no período de
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, contempladas (em alguns casos) com ações de 2020. Esses dados se referem às principais
atividades desenvolvidas, como responsável pelo planejamento, gerenciamento e fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo
Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, a seguir denominado Sistema de Transporte.
Dessa forma, A Diretoria da SPTrans, atendendo às determinações legais e estatutárias, submete à apreciação e aprovação da
Assembleia Geral este Relatório Integrado, formado pelo Relatório da Administração e Sustentabilidade, acompanhado das
Demonstrações Contábeis.

2. MATERIALIDADE
Para a definição dos temas relevantes e estratégicos para o Relato foram considerados o Programa de Metas da Prefeitura de São
Paulo – 2017/2020, o Planejamento Estratégico SPTrans 2018/2020, o CDI – Compromisso de Desempenho Institucional 2017/2021,
o contexto de sustentabilidade relatando as principais ações ambientais e o desempenho econômico-financeiro e social da Empresa,
sendo desenvolvido em consonância com os parâmetros estabelecidos nas normas do Global Reporting Initiative – GRI.
Fazem parte, ainda, do relato integrado nossas contribuições para vários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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CAPÍTULO II VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
CNPJ: 60.498.417/0001-58

NIRE: 3530001471-5

Sede: São Paulo-SP

Tipo de Capital: Fechado

Tipo de Estatal: Sociedade de economia mista

Abrangência de Atuação: Municipal

Acionista Controlador: Prefeitura do Município de São Paulo

Setor de Atuação: transporte público e mobilidade urbana

Tipo Societário: Sociedade anônima

¾¾ COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 2019
Em 2019, a composição acionária da SPTrans sofreu incorporação de crédito de acionista – PMSP, conforme representado a seguir.
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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3. OBJETO SOCIAL – MISSÃO, VISÃO,
PRINCÍPIOS E VALORES DE CONDUTA
A SPTrans tem por objeto a prestação de serviços de
planejamento, gestão, fiscalização e exploração de serviço de
transporte coletivo urbano de passageiros, e a realização de
estudos para sua exploração, nos termos da Lei Municipal n°
13.241, de 12 de dezembro de 2001.
A consecução de seu objeto compreende, também, a contratação
de terceiros para a execução de obras, serviços e atividades
diversas, englobados na prestação do serviço ou a ele vinculados.
Conforme seu Estatuto, a SPTrans poderá assumir outras
atribuições afins ao Sistema de Transporte, que tenham por
finalidade contribuir para sua racionalização e aperfeiçoamento
nos termos do artigo 29 da Lei Municipal n° 13.241, de 12 de
dezembro de 2001, em especial:
• Realizar estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários
a subsidiar a Administração Pública;
• Elaborar estudos para o planejamento e o aperfeiçoamento
6

dos serviços compreendidos no Sistema de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros;
• Elaborar estudos quanto à viabilidade e à prioridade técnica,
econômica e financeira dos projetos do Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros;
• Gerenciar e fiscalizar a prestação, a implementação, o
aperfeiçoamento, a administração e a expansão dos serviços
e dos planos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros, bem como a aplicação dos recursos financeiros e
orçamentários destinados a tais finalidades, de acordo com as
diretrizes e políticas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes;
• Exercer a gestão financeira da arrecadação tarifária advinda
do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, bem
como a arrecadação decorrente da aplicação de multas, conforme
legislação específica, aos operadores do Serviço de Transporte
Coletivo Público de Passageiros, de acordo com as diretrizes
emanadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;

SPTrans

• Gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços prestados pelas
empresas contratadas, concessionárias ou permissionárias,
relativos ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros;
• Aplicar as penalidades por infrações relativas à prestação de
serviço do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros em
decorrência da fiscalização que exercer, de conformidade com
o Regulamento de Sanções e Multas, expedido pela Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes;
• Promover as licitações, bem como assinar contratos, outorgar
permissões e autorizações referentes aos serviços do Sistema
Municipal de Transportes Coletivos de Passageiros, exercendo
seu controle e fiscalização, nos termos estabelecidos na
legislação;
• Exercer as demais atividades destinadas à consecução de suas
finalidades.

¾¾ Missão
Assegurar a universalização do transporte público sustentável
proporcionando deslocamentos com regularidade, confiabilidade,
acessibilidade, conforto, segurança e modicidade.

¾¾ Visão
Buscar a excelência na gestão do transporte público.

¾¾ Princípios e Valores de Conduta
• Ética
• Integridade
• Transparência
• Respeito ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana
• Impessoalidade
• Dignidade e decoro no exercício de suas funções
• Boa-fé
• Iniciativa
• Eficiência
• Presteza
• Legalidade
• Compromisso com o interesse público
• Responsabilidade
• Assiduidade
• Pontualidade

4. AMBIENTE EXTERNO
A Cidade de São Paulo abriga um contingente de pessoas que
forma um mosaico urbano no qual convive difusamente a
metrópole, a cidade do interior, os modos e a cadência da zona
rural, a cidade-dormitório e a cidade industrial – seja a que ainda
polui e a não poluente, a cidade dos serviços financeiros e a urbe
das chamas intelectuais e da inteligência artificial, submetida à
intensa e telúrica atividade multicultural, sujeita à ação antrópica

que se projeta para a segunda metade do século vinte e um.
A entropia provocada pela conurbação de pelo menos 23
cidades esgarça o tecido urbano durante o dia, demandando sua
recuperação para reeditar o cenário feérico da manhã seguinte,
exigindo severo esforço de gestão na fluidez do trânsito e do
transporte urbano.
Neste contexto, qual seria o modelo de gestão ideal para uma
Cidade localizada em uma área de 1.522,9 km², com 96 distritos
e 32 subprefeituras, e que passará por profundas adaptações, se
pretende atenuar desigualdades e conviver com o horizonte que
ameaça sobrevir a uma megacidade global?
Sem dúvida, a mobilidade urbana se sobrepõe às variáveis que
antes se colocavam como soberanas (o trânsito e o transporte).
Hoje, a regulação demanda outros campos que afetam a
dinâmica da megacidade, e o controle regulatório se estende ao
atendimento de escolares, táxis por meio de aplicativos e outros
utilitários que assumem proporção inusitada na dinâmica da
Cidade.
A São Paulo Transporte S/A detém a expertise do transporte,
atributo que favorece a condição para que o espaço urbano possa
acolher os deslocamentos de pessoas.
A mobilidade traz o predicado inerente da acessibilidade, o que
permite que as pessoas exerçam com autonomia a decisão de
utilizar os meios e os modos de transporte e venham desfrutar o
espaço urbano da melhor maneira.
A mobilidade urbana compreende os modos de transporte
motorizado e não motorizado; o transporte público coletivo; o
fretamento e o transporte escolar; o transporte privado individual
(a exemplo dos táxis, serviços de transporte por aplicativo); e os
serviços públicos coletivos entre municípios cujos perímetros
urbanos sejam ou não contíguos.
Na Cidade de São Paulo, a infraestrutura da mobilidade urbana
inclui os corredores, terminais, garagens e pátios bem como
sua própria frota de ônibus, além, evidentemente das vias e
ciclovias, sinalização viária e de trânsito e instrumentos de
controle, fiscalização e arrecadação de taxas e tarifas e difusão de
informações aos cidadãos.
Assim é que a SPTrans, no exercício de sua competência
e devidamente amparada em instrumento regularmente
firmado com a SMT e denominado Contrato de Gestão, atua
para alicerçar a atividade reguladora e fiscalizadora da Pasta,
enquanto viabilizadora do funcionamento da Cidade no tocante à
mobilidade urbana.
A SPTrans, empresa de economia mista criada em decorrência
da desestatização do Sistema de Transporte, é responsável pelo
gerenciamento, planejamento e supervisão da operação do
transporte coletivo – serviço este prestado por empresas por
meio de concessão.
É competência da SPTrans a emissão de Ordens de Serviço
de Operação para cada linha de ônibus existente da Cidade,
incluindo a definição de trajetos, horários de operação e frota
necessária. Destaca-se também o Serviço de Atendimento
Especial (Atende+), que transporta pessoas com deficiência física
com alto grau de severidade e dependência, impossibilitadas
de utilizar os meios de transporte público convencionais para
a realização de tratamentos médicos, estudos, trabalhos e até
mesmo lazer.
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Cabe também à SPTrans o gerenciamento do Sistema de Transporte, composto por corredores, terminais, garagens e pátios e frota de
ônibus, além de estudos, projetos e propostas para a expansão desta infraestrutura pertinente ao Sistema de Transporte existente.
Nos terminais e corredores há sinalização tátil, sonora e visual, que garantem segurança às pessoas com deficiência auditiva e visual,
guias rebaixadas e sinalizadas para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas.
A avaliação estratégica do Sistema de Transporte concentra-se na Infraestrutura pertinente a sua operação, relacionando as
oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da Companhia.
Política do governo estadual para o setor:
No âmbito do Governo Estadual os modais ferroviário, por meio da CPTM, e metroviário, por meio do Metrô, ambos sob a
responsabilidade do Estado, interagem e integram o Sistema de Transporte no Município.
Implantações realizadas pelas Companhias do Metrô, CPTM e EMTU, e a crescente utilização de transporte por aplicativo, por parte dos
usuários, tem impacto no volume de passageiros transportados no Sistema de Transporte.
Política do governo municipal para o setor:
No âmbito do governo municipal, a criação da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias estruturou os estudos para
oportunidades de concessão dos Terminais de ônibus. Outra fonte de recursos para investimentos em projetos para ampliação do
serviço de transporte público é o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito – FMDT.
No tocante à operação do Sistema de Transporte, a SMT promoveu a revisão do Edital de Licitação para Delegação, por Concessão, da
Prestação e Exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, sendo finalizada a Licitação e
assinados os contratos com as Concessionárias vencedoras do certame em setembro de 2019.
Ainda no aspecto da política do governo municipal para o setor de transporte público, o Programa de Metas da administração
estabelece:
1. Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento para os corredores de ônibus projetados;
2. Dar continuidade à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em 100% da frota de ônibus.
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CAPÍTULO III PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2018 - 2020

O Sistema de Transporte Coletivo por ônibus do Município de São
Paulo, cidade com cerca de 12 milhões de habitantes, gerenciado
pela SPTrans, é considerado um dos maiores do mundo,
transportando, em média, 10 milhões de passageiros por dia,
afetando praticamente toda a população da cidade e aqueles que
aqui transitam.

Alinhado aos planos municipais e ao Termo de Compromisso de
Desempenho Institucional firmado com a PMSP e fundamentado
no atendimento à Lei Federal nº 13.303/16, a SPTrans estabeleceu
seu Planejamento Estratégico para o período de 2018-2020,
definindo um conjunto de metas que atendam aos objetivos de
políticas públicas.

Com uma frota de aproximadamente 14 mil veículos, que
reúnem um conjunto variado de tecnologias, capacidades e
características de acessibilidade, o sistema é totalmente operado
por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT,
via concorrência pública.
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Para desenvolvimento e acompanhamento do processo, foi constituído um Comitê de Gestão Estratégica - CGE, que integra o Modelo
de Governança Corporativa adotado pela SPTrans.
O objetivo do trabalho é dar foco, alinhar, estruturar e monitorar as ações das Diretorias, Superintendências e Áreas Técnicas, de forma
articulada e transparente, direcionando as ações da SPTrans no cumprimento de metas voltadas aos interesses de seu público-alvo:
usuários, população da cidade, órgãos da administração pública e colaboradores.
Para determinar o horizonte futuro da Empresa, com base na sua missão e visão, foram definidos os objetivos estratégicos a serem
perseguidos, considerando às perspectivas do Balance Score Card.

PERPECTIVAS DO BALANCE SCORECARD
APRENDIZADO E CRESCIMENTO

FINANCEIRA
Buscar o ponto de equilíbrio
entre as receitas
e as despesas totais

VISÃO E
ESTRATÉGIAS

CLIENTE

Ser uma empresa de
excelência na gestão do
transporte público
PROCESSOS INTERNOS

✓ Buscar o aumento da
sustentabilidade, qualidade, eficiência e
segurança dos serviços oferecidos aos
usuários
✓Construir e consolidar a imagem de
excelência e inovação da SPTrans na gestão
de um dos maiores Sistemas de Transporte
Coletivo Público de Passageiros do mundo
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Modernizar o funcionamento da
SPTrans, com foco na produtividade
dos processos e efetividade dos
resultados, na valorização do corpo
técnico e no desenvolvimento da
infraestrutura física e tecnológica

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

SPTrans

Para avaliação do atendimento aos objetivos, foram definidos os respectivos indicadores estratégicos.

Os resultados obtidos junto a cada objetivo e respectivos indicadores estratégicos são comentados a seguir.
Objetivo Estratégico: Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos
usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo
Os resultados esperados foram alcançados, com destaque para a satisfação dos usuários dos postos de atendimento do Bilhete Único,
que na primeira pesquisa de avaliação realizada obteve avaliação dentro do conceito bom. Quanto à satisfação dos usuários com os
serviços de transporte o conceito manteve-se no regular, acompanhando o mesmo resultado esperado para o Índice de Qualidade do
Transporte. O número de acidentes com vítimas fatais envolvendo os veículos do Sistema de Transporte tiveram uma redução de 27%
em relação ao ano de 2018, resultado das ações conduzidas ao longo de 2019. As ações implantadas voltadas ao combate às fraudes
com Bilhete Único resultaram em cerca 1,3 mil cartões cancelados.
Objetivo Estratégico: Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na produtividade dos processos e efetividade dos
resultados, na valorização do corpo técnico e no desenvolvimento da infraestrutura física e tecnológica
Os resultados esperados foram alcançados. A primeira pesquisa realizada para aferir a satisfação dos empregados obteve uma nota
de 3,79, resultado que numa escala de 0 a 5, onde 5 equivale a excelente e 1 equivale a péssimo, representa o conceito bom. Foram
avaliados os aspectos relacionados à infraestrutura do local de trabalho, recursos e práticas de trabalho e práticas de recursos
humanos. A quantidade de atividades de treinamento previstas para o ano de 2019 foi superada, denotando a preocupação com o
desenvolvimento dos empregados, especialmente frente aos requisitos dos novos contratos firmados com as concessionárias dos
serviços de transporte. Da mesma forma, as ações voltadas à modernização do parque tecnológico da Empresa foram executadas
conforme planejado.
Objetivo Estratégico: Construir e consolidar a imagem de excelência e inovação da SPTrans na gestão de um dos maiores
Sistemas de Transporte Coletivo Público de Passageiros do mundo
A primeira pesquisa de imagem foi realizada em 2019 com objetivo de subsidiar ações da SPTrans para atingir seu objetivo. Utilizando a
escala de 1 a 5, onde 5 equivale a excelente e 1 equivale a péssimo, a avaliação por parte dos usuários foi de 3,56 nota que representa
o conceito regular.
Objetivo Estratégico: Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais
No geral, os índices econômicos financeiros apresentaram resultados positivos. De acordo com o objetivo de não elevar o custo das
gratuidades, os resultados dos indicadores relativos à Renúncia de Receita das Gratuidades e Custo Total das Gratuidades, na média,
mantiveram-se abaixo dos patamares de 2018.
Com base nos objetivos estratégicos foi definido o conjunto de ações necessárias à sua consecução, as quais compõem o Plano de
Metas da SPTrans 2018-2020, devidamente submetido e aprovado pelo Conselho de Administração em agosto de 2019.
Durante o ano de 2019 a execução do Plano de Metas foi acompanhada sistematicamente, com análise crítica da execução das ações
e dos resultados mensais obtidos em relação ao planejado. Decorrente desse processo, para ações permanentes associadas aos
processos de rotina da Empresa cujas metas previstas foram alcançadas novos desafios foram pactuados, resultando em um aumento
no número total de ações planejadas que passou de 106 para 111, conforme demonstra o quadro a seguir.
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Previsão de Execução

Objetivos Estratégico

Total de Ações
Associadas

2018

2019

2020

Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança
dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento
da mobilidade urbana da cidade de São Paulo

36

4

21

11

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

63

5

36

22

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

5

1

4

Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais

7

Total Geral

7

111

9

64

39

Todas as 64 metas previstas no Plano Estratégico para execução em 2019 foram atendidas ou parcialmente atendidas, sendo que,
para essas últimas, atividades foram reprogramadas para garantir o alcance dos resultados previstos. No quadro resumo a seguir são
apresentados os resultados gerais do Plano de Metas.

Objetivo Estratégico

Percentual de Execução - Base Dez/19
0-25

25-50

50-75

75-100

Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade,
eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos
1
usuários, contribuindo para o desenvolvimento da
mobilidade urbana da cidade de São Paulo

6%

6%

6%

83%

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

2%

5%

14%

79%

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

100%

Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as
4 despesas totais
Resultado Geral
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Projeção 2019

Resultado
Obtido

Alcance da
meta

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Quanto às metas relacionadas aos objetivos institucionais da SPTrans, essas são quantificadas por meio daquelas diretamente
associadas ao objetivo estratégico voltado à melhoria na gestão, planejamento e fiscalização do Sistema de Transporte. Nos quadros a
seguir são apresentadas as metas e resultados de 2019, bem como aquelas cuja execução está prevista para 2020.

Aumentar a quantidade de veículos com equipamentos de recarga do Bilhete Único
instalados

100%

91%

91%

Aumentar a quantidade de inspeções de emissões de poluentes nos veículos do Sistema
de Transporte

5.500

7.001

127%

5,0

3,4

68%

Implantar nova personalização para o Bilhete Único (Idoso e PCD)

100%

92%

92%

Elaboração do projeto operacional do Corredor de Ônibus "Radial Leste", integrado aos
futuros Corredores de Ônibus "Aricanduva" e "Itaquera/Líder"

100%

100%

100%

Desenvolver projeto operacional para as linhas municipais na área de influência do futuro
Corredor Metropolitano Perimetral Leste (CMPL) da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU)

100%

100%

100%

Melhorar o sistema de recepção da comunicação dos validadores eletrônicos instalados
nos veículos do Sistema de Transporte, através da comunicação on-line com o DataCenter

100%

80%

80%

Diminuir o número de viagens não efetivadas pelo Serviço Atende+

0,13%

0,8%

116%

Diminuir a demanda reprimida do Serviço Atende+

442

428

103%

Aumentar a quantidade de desmontagens de rodas programadas

381

381

100%

Aumentar as ações de fiscalização sobre os itens: cronotacógrafo, equipamentos de ar
condicionado, higiene e limpeza, e equipamentos de acessibilidade dos veículos do
Sistema de Transporte

1.312

1.785

136%

Aumentar a média mensal de veículos do transporte diferenciado (taxi, escolar, fretamento,
carga frete e moto frete) fiscalizados

17.000

15.321

90%

Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços
oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da
cidade de São Paulo

DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRAZO DE CONCLUSÃO

Aumentar a média dos resultados das Auditorias de Manutenção da Frota do Sistema de
Transporte
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Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços
oferecidos aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da
cidade de São Paulo

Requalificar (implantar) as áreas de 100 (cem) plataformas fora dos Corredores de Ônibus.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO/PRAZO DE CONCLUSÃO 2020

Requalificar (implantar) o pavimento rígido nas áreas de 100 (cem) paradas fora dos
Corredores de Ônibus.
Promover toda a acessibilidade universal nos terminais, nas estações do Expresso
Tiradentes e Parada 14 Bis.(Fase 1 - Projeto Executivo)
Realizar auditoria de treinamento em cada uma das empresas operadoras do Sistema de
Transporte
Aumentar o número de empresas com classificação “Bom” no resultado final do Índice de
Qualidade do Transporte (IQT).
Reduzir as incidências de linhas classificadas como "Ruim", no Ranking da Performance
Operacional, nos dias úteis, por dois meses consecutivos.
Eliminar as incidências de linhas classificadas como "Péssimo" no Ranking da
Performance Operacional, por dois meses consecutivos, nos domingos.
Requalificar o pavimento rígido em 10 km de corredores e faixas exclusivas.
Requalificar o pavimento flexível em 33,4 km de corredores de ônibus ou faixas exclusivas.
Aumentar a capacidade de análise das imagens capturadas pelas câmeras instaladas nos
veículos pelo sistema de reconhecimento facial ,para identificação de uso indevido por
terceiros.
Modernizar e atualizar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)
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CAPÍTULO IV GOVERNANÇA CORPORATIVA
1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Em atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 13.303/2016, a SPTrans adotou o sistema de gestão pelo qual a Companhia criou
um conjunto eficiente de mecanismos e instrumentos de Governança Corporativa, a fim de assegurar que os comportamentos dos
administradores estejam sempre alinhados com o melhor interesse da Empresa. Esse sistema envolve o relacionamento entre os
acionistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, os Comitês instituídos, o Conselho Fiscal, a Auditoria Independente e demais
partes interessadas, conforme demonstrado na figura a seguir.
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A seguir as principais competências das atuais instâncias de
Governança Corporativa da SPTrans.

¾¾ ASSEMBLEIA GERAL
À Assembleia Geral, com os poderes que a Lei lhe confere, cabe
decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade
e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento.

¾¾ ADMINISTRAÇÃO
A administração da SPTrans compete ao Conselho de Administração
e à Diretoria Executiva.
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

¾¾ CONSELHO FISCAL
Compete fiscalizar os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

¾¾ COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
É órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reporta
diretamente, com as atribuições definidas no Art. 23 do Estatuto
Social da Empresa.

¾¾ COMITÊ DE ELEGIBILIDADE - COE

• Emitir, divulgar e acompanhar o Plano de Metas Anual; e
• Analisar e consolidar os Relatórios de Acompanhamento emitidos
pelas Áreas Técnicas, para análise crítica da Alta Direção da
Companhia.

¾¾ AUDITORIA INTERNA
Área vinculada tecnicamente ao Comitê de Auditoria Estatutário
- CAE e administrativamente à Diretoria da Presidência, tendo
suas atribuições básicas definidas no Art. 35 do Estatuto Social da
Empresa.

¾¾ COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS E COMITÊS
¾¾ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (31 DE
DEZEMBRO DE 2019)
Eurípedes Sales – Presidente do Conselho
MEMBROS
Elisabete França
George Hermann Rodolfo Tormin
Mara Fernanda Formagio Tsushima (representante eleita pelos
empregados)

O Comitê de Elegibilidade da SPTrans, eleito em Assembleia Geral
Extraordinária, em março de 2018, tendo sua composição alterada
na AGE de março de 2019, tem a atribuição de auxiliar o Acionista
Controlador na verificação da conformidade dos requisitos e
ausência de vedações dos indicados, de acordo com o estabelecido
na Lei Federal nº 13.303/2016, na Lei Federal 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Empresa.

Moacyr Vieira Serodio Filho

¾¾ CONFORMIDADE, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE
INTERNO (COMPLIANCE)

Anderson Clayton Nogueira Maia – Diretor de Administração e de
Infraestrutura

Área vinculada ao Diretor Presidente, responsável pela verificação
de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, tendo suas
atribuições definidas no Art. 34 do Estatuto Social da Empresa.

Donizete Santana Costa - Diretor de Gestão da Receita e
Remuneração

¾¾ COMITÊ DE CONFORMIDADE, GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLE INTERNO

Luiz Valério da Silva (representante eleito pelos empregados)

Instituído pelo Diretor Presidente, composto por representantes
das Diretorias, com a atribuição de apoiar a Área de Compliance, na
execução de suas atividades.

¾¾ COMITÊ DE CONDUTA
Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê é composto por três
empregados, com a atribuição de receber manifestações ou
denúncias, no âmbito interno, sobre possíveis desvios ao disposto
no Código de Conduta e Integridade da SPTrans.

Rogério Roson (representante do acionista minoritário)
Wilson Lazzarini

¾¾ DIRETORIA EXECUTIVA (31 DE DEZEMBRO DE 2019)
Paulo Cézar Shingai - Diretor Presidente

Levi dos Santos Oliveira - Diretor de Planejamento de Transporte

Wagner Chagas Alves - Diretor de Operações

¾¾ CONSELHO FISCAL (31 DE DEZEMBRO DE 2019)
Ernesto Vega Senise - Presidente do Conselho
MEMBROS
Eliane Ostrowski - Efetiva
Luciano Felipe de Paula Capato - Suplente

¾¾ COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA – CGE

Vera Helena Villaça - Efetivo (representante do acionista minoritário)

Instituído pelo Diretor Presidente, o Comitê é composto por
representantes das Diretorias da Empresa, para mapeamento,
desenvolvimento e acompanhamento do processo de planejamento
estratégico da SPTrans, tendo como atribuições básicas:

Tatiane Gonçalves Rodrigues - Suplente (representantes do
acionista minoritário)

• Verificar a aderência das metas aos objetivos estratégicos
definidos pela alta direção da Companhia;
• Acompanhar o processo e desdobramento das metas definidas
pelas Áreas Técnicas da SPTrans;
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• Verificar a adequação dos planos de ação, elaborados pelas Áreas
Técnicas;

Wilson Roberto de Lima - Efetivo (representante eleito pelos
empregados)
Ézio Vicário Júnior - Suplente (representante eleito pelos
empregados)

SPTrans

¾¾ COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE (31 DE DEZEMBRO DE 2019)
Demétrio Cokinos
Fábio Claro Coimbra (Coordenador)
Geraldo Affonso Ferreira Filho

¾¾ COMITÊ DE ELEGIBILIDADE – COE (31 DE DEZEMBRO DE 2019)
Jesuína Florencio
Laura Lopes de Araujo Maia
Rosana Roque do Nascimento

2. PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Em 2019, foram realizadas as seguintes ações:
• Revisão e aprovação do Estatuto Social da SPTrans em Assembleia Geral Extraordinária;
• Avaliação de Desempenho dos Conselhos de Administração e Fiscal (Colegiado e Individual);
• Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva (Colegiado e Individual); e
• Avaliação de Desempenho dos Comitês de Elegibilidade e de Auditoria Estatutário (Colegiado e Individual).
Com relação ao Comitê de Conduta foram realizados 21 atendimentos, considerando consultas, orientações, denúncias e oitivas, que
demonstra a credibilidade nesse canal, que pode ser contatado pelos seguintes meios:
e-mail – comite.conduta@sptrans.com.br
correspondência – envelope lacrado endereçado a:
		
Comitê de Conduta da SPTrans
		
Rua Boa Vista, 136 – 1º andar (Protocolo)
O Código de Conduta e Integridade da SPTrans está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, no site da
Empresa e na intranet, conforme os links abaixo:
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/admindireta/empresas/Paginas/SPTRANS.aspx
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=179590
http://130.1.0.50/paginas/consulta.php?id=57
No processo de integração de novos empregados, estagiários e aprendizes é realizada orientação quanto ao Código de Conduta e
Integridade. Sendo ainda, distribuído exemplar aos empregados, Diretores, Conselheiros de Administração e Fiscal e membros do
Comitê de Auditoria Estatutário, eleitos.
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CAPÍTULO V GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS
O período de 2019 foi marcado pelo amadurecimento do processo de Gestão de Riscos na SPTrans, com o desafio de incorporar os
conceitos da gestão de riscos nos processos de todas as Áreas da Empresa. Nesse ano, foram realizadas as seguintes atividades:
• Elaboração de Metodologia de Avaliação da Matriz de Riscos, com base na ABNT NBR ISO 31000:2018, ABNT NBR ISO/IEC 73:2008,
Política de Conformidade e de Gestão de Riscos da SPTrans e de outros documentos. O procedimento envolve os seguintes temas:
- Comunicação e Consulta – processo contínuo e interativo que a SPTrans conduz para providenciar, compartilhar ou obter
informações e dialogar com partes interessadas (stakeholders) em relação à gestão de riscos.
- Estabelecimento de Contexto – ambientes internos e externos aos quais a SPTrans procura alcançar seus objetivos.
- Avaliação de Riscos – processo geral de identificação, análise e estimativa de risco (nível de risco).
- Tratamento de Riscos – processo de desenvolver, selecionar e implementar controles.
- Monitoramento e Revisão – processo contínuo de checagem, supervisão, observação crítica ou determinação de status visando
identificar mudanças do nível de performance requerida ou esperada.
Essa Metodologia será submetida à apreciação do Comitê de Conformidade e Gestão de Riscos, para verificação de sua aderência à
estrutura organizacional e aos processos e produtos da Empresa.
• Elaboração do Mapeamento de Riscos, sendo levantados os riscos que englobam todas as Áreas da Empresa.
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CAPÍTULO VI DESEMPENHO DA GESTÃO E PRINCIPAIS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019
1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

Gráfico 1 – Execução Orçamentária – Resultado 2019 (valores
x R$ 1.000.000,00)

As demonstrações financeiras são resultados da consolidação
das estimativas orçamentárias considerando as receitas,
investimentos e despesas, bem como das fontes de recursos
de dotações específicas para programas e metas da PMSP no
Sistema de Transporte e a execução de seus serviços.
As consolidações das estimativas e controles de fluxo de caixa
estão divididas em três itens de controle orçamentários:
• Sistema de Transporte: Consolidação dos dados econômicos,
da receita tarifária e recursos orçamentários para o pagamento
de despesas da operação e manutenção dos serviços de
transporte.
• São Paulo Transporte: Consolidação dos dados financeiros da
São Paulo Transporte S/A como empresa e como prestadora de
serviços especializados, de acordo com contrato firmado com a
PMSP/SMT.
• Plano de Investimentos: Programas e Projetos de
Infraestrutura e Modernização do Sistema de Transporte.
Este capítulo organiza a demonstração dos recursos financeiros,
ou seja, receitas obtidas por repasses da PMSP, arrecadação
tarifária e as de outros serviços e demonstra as despesas, ou seja,
os desembolsos realizados ao longo do exercício de 2019. Os
dados são geralmente comparados com os resultados obtidos no
ano anterior ao exercício.
Recursos Financeiros
As fontes de recursos financeiros foram provenientes de
repasses da PMSP, da arrecadação tarifária e as de gestão
financeira que, em conjunto, contemplaram as diretrizes para
implantação e o funcionamento do Sistema de Transporte e das
políticas públicas e tarifárias dos governos municipal, estadual
e federal. Os recursos são utilizados para cobrir as despesas
com gerenciamento do Sistema de Transporte, execução de
investimentos em infraestrutura, manutenção e modernização
da rede de transporte e para o pagamento das despesas de
operação.

Fonte: Superintendência Financeira
Na comparação com o ano anterior, os recursos da execução
orçamentária de 2019 foram 5,3% maiores. Durante 2018, o
total de recursos gerenciados foi de R$ 8.982,74 bilhões sendo
R$ 4.981,14 de arrecadação tarifária, R$ 3.837,46 de recursos
da PMSP e R$ 164,14 milhões em receitas de gestão financeira.
O Gráfico 2 demonstra os valores totais executados naquele
exercício.
Gráfico 2 – Execução Orçamentária – Resultado 2018 (valores
x R$ 1.000.000,00)

Durante o exercício de 2019, a SPTrans gerenciou a execução
orçamentária com valores na ordem de R$ 9.481,81 bilhões,
sendo que R$ 5.544,64 bilhões (58%) foram provenientes da
arrecadação tarifária (receita de catraca, receita de cartão de
débito/crédito, venda de créditos eletrônicos e diversos), de R$
3.556,74 bilhões (38%) de dotações específicas (repasses) da
PMSP, de R$ 380,42 milhões em receitas de gestão operacional
e financeira (saldo inicial, conta multa, fundo de investimento,
São Paulo Transporte, aposentadoria complementar e convênio
PMSP/SMT) representando 4% desses valores. O Gráfico 1
demonstra estes valores durante o exercício.
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Arrecadação Tarifária
A arrecadação tarifária no sistema ônibus, durante o exercício de 2019 foi de R$ 5.544,64 bilhões, R$ 563,5 milhões maior do que a
obtida no ano de 2018, conforme demonstrado no Quadro 1:

As receitas tarifárias provenientes do Sistema de Transporte, provenientes da venda de créditos eletrônicos, receita de catraca, receita
de cartão de debito/crédito e a arrecadação tarifária, principal fonte de recursos recebidos no momento em que o usuário adquire
créditos eletrônicos do Bilhete Único ou realiza o pagamento em espécie ficaram 11,3% maiores do que as arrecadadas no exercício de
2018. Este resultado foi potencializado pelo aumento da tarifa, em 07 de janeiro de 2019. O Gráfico 3 apresenta os resultados mensais
das receitas tarifárias em 2018 e 2019.

Recursos PMSP – Sistema de Transporte
Os recursos orçamentários provenientes de repasses da PMSP e recebidos por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transporte – SMT foram aprovados pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.021 de 27de dezembro de 2018 para o ano de 2019.
O Quadro 2 apresenta os valores da execução orçamentária em 2019 e 2018.
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Em 2019, os recursos orçamentários provenientes de Compensações Tarifárias foram 3,56% menores (R$ 117 milhões) do que aqueles
recebidos no ano anterior. A média mensal para execução orçamentária foi de R$ 274 milhões, menor do que em 2018 cuja média foi
de R$ 284 milhões. O Gráfico 4 a seguir demonstra estes resultados ao longo dos meses comparando os anos de 2019 e 2018.

Recursos do Contrato da SPTrans com a PMSP/SMT
Os recursos orçamentários provenientes de repasses da PMSP e recebidos por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transporte – SMT foram aprovados pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.021 de 27de dezembro de 2018 para o ano de 2019. O
Quadro 3 apresenta os valores da execução orçamentária em 2019 e 2018.

Em 2019, os recursos orçamentários para a SPTrans totalizaram uma redução de 84,2% (R$ 171,5 milhões) em relação aos recebidos
em 2018.
Em maio de 2019, a SPTrans passou a obter remuneração sobre a arrecadação tarifária total da Conta Sistema, de acordo com o
previsto no §3º do artigo 27 da Lei Municipal nº 13.241/01, considerando:
a. Até o limite de 3,5% do valor diário da antecipação de crédito (pecúnia);
b. Até o limite de 3,5% do valor diário da venda de créditos eletrônicos pelos diversos canais de comercialização mantidos pelo Sistema
de Transporte;
c. Até o limite de 3,5% do total a ser repassado para cobertura das Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus, após a emissão da
respectiva Nota de Liquidação pela SMT para o mês de referência.
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Esta remuneração totalizou R$ 184,2 milhões em recursos para suprir despesas de gerenciamento do Sistema de Transporte e reduziu,
na mesma proporção, a necessidade de repasses provenientes da PMSP.
O Gráfico 5 demonstra a evolução mensal destes recursos em 2018 e 2019.

Plano de Investimentos
Os recursos orçamentários provenientes de repasses da PMSP e recebidos por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transporte – SMT foram aprovados pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.021 de 27 de dezembro de 2018 para o ano de 2019. O
Quadro 4 apresenta os valores da execução orçamentária em 2019 e 2018.

Em 2019, os recursos orçamentários para o programa de corredores e paradas de ônibus previstos no Convênio firmado entre a PMSP/
SMT aumentou 11,7% (R$ 7,79 milhões) em relação a 2018.
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Com relação à realização de obras de acessibilidade, reforma, ampliação e requalificação dos corredores e terminais, bem como de
ações para modernização do Sistema de Transporte, em 2019, a execução orçamentária é demonstrada no Quadro 5.

Despesas
O desembolso total de recursos gerenciados pela SPTrans em 2019 para pagamento das despesas com o Sistema de Transporte foi de
R$ 9.374,22 bilhões, conforme comparativo demonstrado no gráfico a seguir.
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Transporte Público
Desses valores, o total dos pagamentos com operação e manutenção dos serviços de transporte resultou no montante de R$ 8.842,21
bilhões e contemplou as seguintes despesas:
a. Remuneração de Frota: Remuneração dos serviços dos Ônibus Municipais (R$ 8.357,62 bilhões);
b. PAESE: serviço do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (R$ 5 milhões);
c. ATENDE+: serviço do transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida (R$ 91,7 milhões);
d. Manutenção e Operação de Terminais: serviços de operação, conservação e manutenção em terminais de ônibus e estações de
transferência com atividades de administrar, operar, manter, vigiar e conservar estes equipamentos, bem como, também, operar as
bilheterias para venda de crédito eletrônico para o Bilhete Único (R$ 45 milhões);
e. Aluguéis: aluguéis de garagens da SPTrans (R$ 7,62 milhões);
f. Gerenciamento (até 3,5% Lei Municipal nº 13.241/2001): Manutenção e Operação do Sistema de Transporte (R$ 184,2 milhões);
g. Créditos Eletrônicos: Serviço de gerenciamento de Créditos Eletrônicos de Vale Transporte (R$ 27,1 milhões);
h. Comercialização de Bilhete Único e Créditos Eletrônicos (R$ 4,8 milhões);
i. Despesas Gerais: aposentadoria complementar, convênios, tributos federais, abastecimento (energia elétrica e água), comunicação,
indenizações, aluguéis, penhoras e bloqueios judiciais (R$ 119,2 milhões).
São Paulo Transporte
O total dos pagamentos destinados a suprir despesas com os serviços prestados pela SPTrans para executar as atividades que
consolidam as políticas públicas de transporte da PMSP/SMT em 2019 foi de R$ 431,6 milhões contra R$ 404,8 milhões em 2018,
informe demonstrado no Gráfico 8.
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As despesas de custeio da SPTrans estão divididas em quatro grupos de controle orçamentário, que obtiveram os seguintes resultados
ao longo de 2018 e 2019.

Plano de Investimentos
O total das despesas destinadas a corredores, terminais e modernização do Sistema de Transporte, dentro do convênio da SPTrans
com a PMSP/SMT, em 2019 foi de R$ 66,5 milhões contra R$ 58,7 milhões em 2018. Os Quadros 6 e 7 demonstram a execução
orçamentária mensal ao longo dos anos de 2019 e 2018.
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2. PLANEJAMENTO ESTRUTURAL DO
SISTEMA DE TRANSPORTE
Com base nas diretrizes e políticas estabelecidas pela SMT e nas
necessidades sociais ou econômicas da população da Cidade de
São Paulo, a SPTrans desenvolveu e atuou em trabalhos técnicos
de planejamento de transporte, descritos a seguir.

¾¾ SUPORTE TÉCNICO À SMT, INCLUINDO
AS ATIVIDADES CONJUNTAS COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
A SPTrans atua rotineiramente em temas ligados à mobilidade e
transporte público, com interfaces junto a entidades ligadas ao
trânsito, habitação, projetos e obras, planejamento urbano, entre
outros, com vistas a uma atuação conjunta na coordenação de
planos e projetos envolvendo o transporte público.
Durante 2019, foram tratados diversos assuntos junto a órgãos,
conselhos, grupos e comitês, entre outros, a seguir destacados.
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
– EMTU
A SPTrans participou de discussões técnicas com a EMTU para
tratar do Projeto do Corredor Metropolitano Perimetral Leste
e da Proposta de Reorganização das Linhas Intermunicipais
que atendem à cidade de São Paulo. A SPTrans fez uma análise
das linhas municipais da área de influência do Corredor
Metropolitano Perimetral Leste da EMTU e desenvolveu projeto
operacional para essas linhas. Além disso, reavaliou e aperfeiçoou
a “Proposta de Reorganização de Linhas Intermunicipais Comuns
com Destino em São Paulo”. Também deu início à análise de uma
proposta piloto com linhas da região do Brás e do Parque D.
Pedro elaborada pela EMTU.
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
Atuação rotineira junto à CPTM, na discussão de projetos de
novas estações ou de ampliações e reformas em estações
existentes, no sentido de melhorar a integração do trem com os
ônibus municipais, abrangendo itens como a criação de baias
de parada ou terminais de ônibus, adequação do viário para a
circulação dos ônibus e integração física entre as instalações,
visando o conforto dos passageiros integrados. No período, a
SPTrans realizou tratativas com a CPTM a respeito da retomada
das obras da extensão da Linha 9 Esmeralda até Varginha, bem
como sobre o futuro Terminal Estação Varginha. Foi também
realizada reunião para compatibilização do projeto de reforma
da Estação Perus da Linha 7 Rubi com o projeto do terminal de
ônibus Perus.
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ
Atuação rotineira junto à Companhia do Metrô na discussão de
projetos de novas linhas, de novas estações ou de ampliações
e reformas em estações existentes, no sentido de melhorar a
integração do metrô com os ônibus municipais, abrangendo
itens como a criação de baias de parada ou terminais de ônibus,
adequação do viário para a circulação dos ônibus e integração
física entre as instalações, visando à segurança e proteção dos
passageiros integrados. Destacaram-se no período:
• Linha 2 Verde: avaliação e proposições ao projeto de ampliação
e adequação da Estação Vila Prudente.
• Linha 3 Vermelha: análise de implantação de melhorias físicas e
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operacionais junto à Estação Guilhermina - Esperança.
• Linha 4 Amarela: análise para adequação da parada Oscar
Freire, do Corredor Rebouças e readequação geométrica do
cruzamento da Av. Rebouças com a Rua Oscar Freire, tendo em
vista a finalização do novo acesso à Estação Oscar Freire. Análise
e reuniões técnicas com Metrô e CET sobre projetos do Terminal
Vila Sonia e requalificação do trecho da Av. Professor Francisco
Morato. Análise das adequações no entorno da Estação São
Paulo-Morumbi.
• Linha 5 Lilás: tratativas para adequação de paradas do corredor
Santo Amaro nas imediações da Estação Campo Belo e tratativas
referentes às obras de readequação da Parada Moema do
Corredor Vereador José Diniz – Ibirapuera - Santa Cruz, alterada
para implantação da Estação Moema.
• Linha 15 Prata: tratativas sobre a implantação da área de
regulagem operacional sob a Estação São Mateus e também
sobre a implantação das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego,
e suas respectivas baias de ônibus.
• Linha 17 Ouro: subsídios para finalização do projeto da Estação
Chucri Zaidan para integração com os ônibus.
Conselho Municipal de Transporte e Trânsito – CMTT
O CMTT é coordenado pelo Secretário Municipal de Mobilidade
e Transportes de São Paulo. Em 2019, a SPTrans participou da
eleição para escolha dos novos conselheiros e representantes
da sociedade civil, assim como das 11 reuniões realizadas pelo
Conselho e das 14 reuniões das Câmaras Temáticas de Bicicletas
e Motocicletas. Foram compiladas informações referentes ao
Sistema de Transporte para subsidiar assuntos tratados no CMTT,
ligados ao Plano de Mobilidade - PlanMob e ao Plano Diretor
Estratégico - PDE, com destaque para o Edital de Licitação do
Sistema de Transporte e para a Câmara Temática de Mobilidade
Ativa.
Projeto de cooperação do Banco Mundial (BIRD) e Fundo de
Prosperidade do Reino Unido
A SPTrans e a CET participaram sob coordenação da SMT de
grupo de trabalho que incluiu também a São Paulo Parcerias
– SPParcerias e representantes do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial). O
objetivo foi contribuir na elaboração de termos de referência para
contratação, pelo Banco Mundial, de estudo de novas tecnologias
semafóricas, tendo como piloto o Corredor Nove de Julho,
contratação de estudo de um novo sistema de monitoramento e
gestão operacional do COP (Centro de Operações) da SPTrans e
estudos de melhoria nos corredores. Para o estudo do sistema
de monitoramento e gestão operacional do COP foi contratada a
empresa Anton Engenharia, com a qual foram realizadas reuniões
em conjunto com o Banco Mundial e discussões sobre a análise
dos relatórios produzidos.
Grupo Técnico Intersecretarial do Sistema de Informação
Geográfica do Município – GTI/SIG
A SPTrans participou desse grupo de estudo, organizado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, com
objetivo de unificar as bases de dados do Mapa Digital da Cidade
– MDC, GeoSampa e demais bases disponíveis nas secretarias
da PMSP, assim como, forneceu regularmente atualizações das
bases sob sua responsabilidade.

SPTrans

Planos de Transporte em Áreas de Operação Urbana
Durante o período, a SPTrans participou de discussões com a São
Paulo Urbanismo - SPUrbanismo, empresa vinculada à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, e com a CET,
visando definir critérios e diretrizes para a elaboração de planos
de transporte em áreas de Operação Urbana, utilizados nos
trabalhos relativos aos Projetos de Intervenção Urbana – PIU. Em
2019 foram tratados assuntos relativos à Operação Urbana Faria
Lima/Largo da Batata, PIU Arco Pinheiros, PIU Arco Tietê e PIU
Setor Central - Projeto Centro Aberto. Ainda nesse ano forneceu
suporte técnico à SPUrbanismo nos projetos de intervenção na
Área Central e nos subcentros Tucuruvi, Freguesia do Ó e Penha.
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI
O PDUI é um instrumento legal de planejamento que estabelece
diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento
na Região Metropolitana. A SPTrans representou a SMT na
Comissão Técnica do Grupo Executivo e no Grupo de Trabalho de
Mobilidade do PDUI.
Em 2019, o PDUI foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de São Paulo - CDRMSP e segue em
tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, aguardando
aprovação.
Câmara Temática de Bicicleta e Projeto Bike SP
A SPTrans participou da discussão em assuntos técnicos da
Câmara Temática tratando de questões da política de mobilidade
desse tipo de transporte, e, também, na elaboração do projeto
Bike SP destinado a regulamentar o incentivo ao uso da bicicleta
como meio de transporte, em complemento ao transporte
motorizado, utilizando o recurso de concessão de créditos de
mobilidade.
Suporte Técnico a Órgãos Públicos Responsáveis por Projetos
de Habitação
Fornecimento de subsídios à Secretaria Municipal de
Habitação – SEHAB relativos ao Sistema de Transporte. Análise
de solicitação referente à necessidade de implantação de
equipamentos públicos de mobilidade e transporte nos locais
de novos empreendimentos de responsabilidade da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB. Em 2019 foi
realizado estudo com proposta de novas linhas para atendimento
ao novo conjunto habitacional Chácara do Conde, no Grajaú.
C40 - Grupo das Grandes Cidades Líderes pelo Clima
Participação no grupo técnico do C40 em conjunto com a
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA para
apresentação e debate da metodologia desenvolvida pelo C40
para análise de cenários de emissões futuras para o Plano de
Ação Climática de São Paulo. A SPTrans forneceu dados sobre o
transporte público para o estudo de emissões de poluentes na
Cidade de São Paulo.
Parque Minhocão
A SPTrans participou de tratativas relativas à implantação de
parque no trecho do Minhocão sobre a Av. Amaral Gurgel. Foram
discutidas questões relacionadas ao Terminal Amaral Gurgel,
que incluíram levantamentos de informações para SMT e CET e
avaliação de proposta de adequação geométrica do Terminal.

¾¾ DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA SUBSÍDIO À
OBTENÇÃO DE RECURSOS E FINANCIAMENTOS
Durante 2019, foi dada continuidade à participação da SPTrans
nas tratativas para obtenção de financiamento junto ao
Banco Mundial para a construção do Corredor Aricanduva e
infraestruturas associadas, atuando em conjunto com SPObras e
outras entidades municipais na preparação de documentação e
relatórios técnicos, visando à aprovação do financiamento.
Após aprovação da carta consulta no COFIEX, a SPTrans recebeu a
primeira Missão do Banco Mundial. Diversos documentos foram
enviados ao Banco, destacando o relatório técnico de benefícios
sociais e redução de emissões atmosféricas, de indicadores de
transporte para avaliação do Corredor e de características de
viagens e gênero. Foram elaborados no período, novos relatórios
técnicos com esclarecimentos à equipe do Banco Mundial sobre
o cálculo de acesso a empregos no estudo de avaliação sócio
econômica do Corredor Aricanduva. A SPTrans participou em
encontro técnico promovido pela SPObras, WRI e Iniciativa
Bloomberg para debater aspectos de segurança do projeto do
Corredor.

¾¾ CRITÉRIOS, PADRÕES, PROPOSTAS E PROJETOS
VISANDO ESTABELECER E MANTER A PRIORIDADE
DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
Matrizes de sobe e desce de passageiros das linhas atuais
foram rotineiramente utilizadas como material de apoio ao
desenvolvimento de projetos operacionais de corredores de
ônibus e de terminais, análise e avaliação do desempenho das
linhas de ônibus nas faixas exclusivas e no tráfego geral, entre
outras aplicações.
Análise e Obtenção de Dados com a Utilização do SAB-e Sistema de Análise da Bilhetagem Eletrônica
O processamento de bases de dados da bilhetagem eletrônica
permite a geração de vários produtos que auxiliam na
compreensão do comportamento do transporte público na
Cidade.
Foram obtidos dados de viagens dos usuários do Bilhete Único,
promovendo uma leitura macro com relação a embarques,
desembarques, origens, destinos e transferências nos sistemas
de ônibus e de trilhos de São Paulo.
Além da geração de produtos e análises de demanda, foram
gerados dados de embarque e desembarque por terminal, por
trecho viário, fatores de renovação, matrizes de sobe e desce
de passageiros com senha, embarques e desembarques de
passageiros em pontos selecionados, nível de carregamento
na Cidade, nível de carregamento nos trilhos, dados de
carregamento nos corredores de ônibus, velocidade média de
operação dos ônibus, volume de ônibus por faixa horária, entre
outros.
Classificação Viária
Foi analisada a nova classificação viária elaborada pela CET. Foi
avaliada a classificação viária do município de São Paulo e sua
relação com a rede de linhas de ônibus municipais. O resultado
final foi apresentado à CET para possíveis encaminhamentos.
Estudo para Implantação de Faixas Exclusivas
Foi elaborado, em conjunto com a CET, e sob coordenação
da SMT, estudo visando à implantação de mais 38 km de
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faixas exclusivas à direita. A SPTrans, em conjunto com a SMT,
estabeleceu os critérios e selecionou as vias, com base no fluxo
de veículos e na quantidade de passageiros beneficiados, e
analisou os projetos elaborados pela CET, compatibilizando
as propostas de faixas com as vias a serem recapeadas pelas
Subprefeituras. No período houve a participação da SPTrans nas
Audiências Públicas sobre o tema, realizadas nas Subprefeituras.

¾¾ PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS
PARA O TRANSPORTE COLETIVO
Durante 2019, a SPTrans desenvolveu estudos e levantamentos
técnicos e participou com a Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, por intermédio de sua empresa
vinculada SPObras, em conjunto com a CET, na elaboração de
projetos de terminais e corredores, fornecendo diretrizes e
informações, inclusive de demanda, para desenvolvimento dos
projetos. Também foram concluídos ou continuam a serem
desenvolvidos internamente, projetos operacionais de corredores
e terminais, conforme determinam o PlanMob e o PDE.
Projeto do Corredor Santo Amaro – Nove de Julho – Centro
Foram feitas análises do projeto executivo de geometria e de
arquitetura da intervenção de requalificação no trecho entre
Av. Presidente Juscelino Kubitschek e Av. dos Bandeirantes. Foi
avaliada e dimensionada a quantidade de abrigos nas paradas
e também realizada análise do deslocamento da Parada
Eucaliptos. Informações foram encaminhadas à SPObras para
dimensionamento do pavimento rígido.
Projeto de Ligação Viária Pirituba – Lapa
Análise dos projetos executivos com ênfase na circulação dos
ônibus. Houve a participação em discussões técnicas com
SPObras e CET para adequações do projeto, além da participação
em audiências públicas.
Projetos de Melhorias Viárias
Foi realizada análise e fornecidas informações para subsidiar
projetos de melhorias viárias. Foram avaliados os projetos
referentes à inversão do sentido de circulação do Binário
Rua Anhaia/Rua dos Italianos, alargamento da Rua Darzan,
alargamento da Rua Fortunato Ferraz, implantação de Área 40
em São Miguel Paulista e sistema viário no entorno do Hospital
de Parelheiros. Além destes, foi realizada análise para adequação
de sinalização viária e implantação de ponto de parada para
melhorar acesso aos ônibus na Av. Giovanni Gronchi.
Projetos de Terminais de Transferência
Participação das discussões técnicas com SPObras e CET,
envolvendo questões relativas a projetos de terminais de ônibus.
Foram tratadas questões relativas aos terminais Vila Prudente,
Jardim Miriam, Estação Varginha, Itaquera, Vila Sônia, Morumbi,
Perus e Jardim Eliana. A SPTrans realizou estudo considerando
uma nova conexão de transporte na região de Valo Velho.
Nomenclatura dos Pontos de Paradas das Linhas de Ônibus
Foi desenvolvido procedimento para automatizar a nomenclatura
dos pontos de parada de ônibus em São Paulo. Aplicação de
novos conceitos e critérios para nomenclatura das paradas.
Análise e proposta para a codificação de linhas e comunicação
com o usuário no âmbito do novo Edital de Licitação do Sistema
de Transporte. Foi realizada revisão da proposta de codificação e
consolidada uma versão final.
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Projeto do Túnel no Corredor Berrini
Foi elaborada proposta operacional e simulação de cenários para
encaminhamento à SPObras, visando complementar a Carta
Consulta para obtenção de financiamento para o prosseguimento
da obra do Corredor Berrini.
Parada Rui Roxo do Corredor Expresso Tiradentes
Foram realizadas vistorias e análises na geometria de acesso
de entrada e saída dos ônibus da parada, visando estudo de
melhoria de segurança na circulação dos ônibus no local.
Projeto Corredor Itaquera – Líder
Foi elaborada uma apresentação sobre as características do
Corredor e estágio das obras, além de Relatório Técnico com
informações relativas ao planejamento do Corredor e sua
inserção nos planos de transporte municipais, por solicitação do
Ministério Público.
Corredor na Av. Raimundo Pereira de Magalhães
Foi elaborada proposta para subsidiar o projeto funcional do
Corredor, a partir de reunião com a SMT e CET relativa ao projeto
de alargamento da Avenida a ser desenvolvido pelo DER, com
implantação de corredor de ônibus.
Projeto de Ligação Ponte Graúna – Gaivotas
Foram feitas análises de relatórios técnicos encaminhados por
SPObras e participação em reunião com CET, SPObras e empresa
projetista para discussão de alternativas de traçado da ligação,
contemplando a prioridade para os ônibus. Por solicitação da
SPObras, a SPTrans deu início à simulação com base em uma
primeira proposta operacional, que subsidiará o desenvolvimento
do projeto.
Terminal Reserva Raposo - Complexo Viário
Participação em reunião da Câmara Temática de Obras Viárias,
Drenagem e Transportes da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA de apresentação do Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
Participação em reunião com a Procuradoria Geral do Município
-PGM visando ajustar elementos para subsidiar a audiência sobre
a localização do Terminal.
Análise do Impacto de Linhas e Estações de Metrô na Rede de
Ônibus Municipais
Foi feita a avaliação do carregamento das linhas de ônibus na
área de influência da Linha 15 Prata, nos principais viários do
entorno e análise do impacto da implantação de suas estações.
Foi realizado estudo operacional das linhas de ônibus da área de
influência do Terminal Morumbi e Terminal Vila Sonia da Linha 4
Amarela. Foi feita uma avaliação do impacto do início de operação
integral da Linha 5 Lilás até Chácara Klabin e estudo operacional
de reorganização das linhas municipais.
Corredor Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira
Foi elaborado estudo para avaliar a possibilidade de circulação
de linhas municipais de São Paulo na pista do Corredor
Metropolitano ABD, entre o Terminal Jabaquara e a Av.
Assembleia.

SPTrans

Corredor Metropolitano Perimetral Leste - EMTU

Análise e Projeções de Variáveis Socioeconômicas

Foi desenvolvido o projeto operacional com base na análise
das linhas municipais da área de influência do Corredor
Metropolitano Perimetral Leste e desenvolvimento de projeto
operacional. O relatório técnico emitido contempla informações
relativas à caracterização socioeconômica e geomorfológica
da área de implantação do corredor, características físicas do
corredor e projeto operacional de linhas.

A SPTrans desenvolveu atividades de análise de informações e de
projeções de variáveis socioeconômicas da RMSP. Os produtos
obtidos foram usados em conjunto com informações e projeções
oriundas de IBGE, SEADE e ONU, entre outras fontes, e também
com os resultados das pesquisas de Origem e Destino de viagens
e de informações socioeconômicas, realizadas a cada 10 anos
pela Companhia do Metrô. Esses dados foram utilizados como
entrada nos modelos de projeção de demanda para simulações
das redes de transporte da região metropolitana.

Corredor Radial Leste
Foi desenvolvido projeto operacional do Corredor Radial Leste
com linhas do Edital de dezembro de 2018, levando em conta
os futuros corredores Aricanduva e Itaquera e também a
Linha 15 do Metrô até São Mateus. O relatório técnico emitido
contempla informações relativas à caracterização socioeconômica
e geomorfológica da área de implantação do corredor,
características físicas do corredor e projeto operacional de linhas.
Terminal Estação Varginha
Elaboração de projeto operacional para o novo terminal, a ser
construído pela CPTM, incluindo a preparação e simulação de
cenários base e de projeto. Foi realizado o acompanhamento de
todo o processo de elaboração do projeto da infraestrutura e
viário do entorno.

¾¾ MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
OPERACIONAL E ECONÔMICO, PROJEÇÕES DE
DEMANDA E ATUALIZAÇÕES DE BASES DE DADOS
Para representar o sistema viário de suporte ao transporte
coletivo da cidade e de arquivos digitais representando as
linhas de transporte coletivo que operam na cidade, inclusive
metropolitanas, foram desenvolvidos modelos matemáticos de
simulação de redes de transporte.
Foram realizados levantamentos e projeções de dados
socioeconômicos necessários à simulação de situações atuais
e futuras do Sistema de Transporte Público. O processamento
desses dados permite criar cenários com o objetivo de simular
e comparar situações em apoio à atividade de previsão de
demanda e de análise de alternativas de investimento no Sistema
de Transporte em situações de médio e longo prazo.
Desenvolvimento de Modelos de Simulação de Transporte
Público Coletivo
Atividade contínua de desenvolvimento, aperfeiçoamento e
calibração de modelos de demanda e oferta de transporte, em
colaboração com outras entidades da Região Metropolitana de
São Paulo - Metrô, CPTM, EMTU e CET, que utilizam a modelagem
matemática como ferramenta de planejamento de transportes.
Manutenção de Bases de Dados Georreferenciadas
A manutenção e atualização contínua das bases de dados
georreferenciadas para apoio às atividades de modelagem
e simulação do transporte público é uma atividade rotineira
e necessária para assegurar sua constante validade e
aplicabilidade, sendo desenvolvida em conjunto com a CET, CPTM,
EMTU e Metrô. A atividade está associada à utilização dessas
bases pelo GeoSampa, conforme procedimento estabelecido em
conjunto com a SPTrans, SMDU, PRODAM, Secretaria Municipal da
Fazenda - SF e CET.

Atualização da Rede de Simulação de Transporte Público
A atualização da rede de simulação de transporte público
envolvendo a codificação de novas linhas de ônibus, metrô e
trem, bem como a realização de adequações na codificação de
entidades já representadas na rede, é uma atividade contínua
dentro do processo de desenvolvimento dos modelos de
demanda. Além das informações citadas no item anterior,
tem como base ainda, aquelas obtidas de novos planos de
transporte ou de ajustes nos planos em vigor, como o Plano
Integrado de Transportes Urbanos, da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos – STM.
Simulações Referentes à Influência da Implantação do
Corredor Radial Leste na Rede do Sistema de Transporte
Foram realizadas simulações com o projeto operacional proposto
para o Corredor Radial Leste, com o objetivo de avaliar os
carregamentos na hora pico e velocidade média das linhas
desse novo corredor, com padrão BRT, no sistema de ônibus de
São Paulo, levando em conta a implantação dos corredores de
ônibus Itaquera e Aricanduva, que irão operar em conjunto com
o Corredor Radial Leste. Foram consideradas as propostas de
reorganização das linhas de ônibus em função do impacto da
Linha 15 Prata do Metrô.
Simulações Referentes à Influência da Implantação do
Corredor Aricanduva
Simulação de cenários de demanda e oferta, considerando
projeto operacional para implantação do corredor em
2024, quantificação de benefícios como tempo de viagem,
acessibilidade, custos operacionais, emissões de poluentes e
acidentes de trânsito.
Simulações Referentes às Emissões de Poluentes
Simulações de cenários futuros (2020, 2028, 2038) para
quantificação da redução de poluentes proporcionada pela
implantação dos corredores de ônibus, conforme diretrizes
do PDE e PlanMob, e proporcionada pela substituição de frota
utilizando energias mais limpas, em atendimento à Lei nº 16.802,
de 17 de janeiro de 2018.
Simulações Referentes à Influência da Implantação do
Corredor Metropolitano Perimetral Leste na Rede do Sistema
de Transporte
Preparação e simulação dos cenários base de projeto com
o operacional do corredor, com o objetivo de estimar o
carregamento na hora pico e velocidade média para as linhas de
ônibus. Foi feita a avaliação do impacto desse novo corredor no
sistema de ônibus de São Paulo e no sistema sobre trilhos.
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Microssimulações para Criação de Referências de Velocidades
Comerciais Médias nos Corredores de Ônibus
Desenvolvimento dessa atividade, com base nas características
físicas e operacionais dos corredores exclusivos de ônibus. No
período foram trabalhadas microssimulações dos Corredores Jd.
Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Campo Limpo/Rebouças/
Centro.

Participação no curso promovido pela SMT em parceria com
o instituto WRI sobre auditoria de segurança viária, visando
identificar e analisar a relação entre acidentes de trânsito e
condições do viário e de tráfego. Como requisito de conclusão
do curso foi elaborado estudo sobre segurança viária nas
proximidades do Terminal Santo Amaro.

Atualização dos Cálculos dos Benefícios Associados às Linhas
de Ônibus do Município de São Paulo

Encontro Regional do Projeto Big Data para o
Desenvolvimento Urbano Sustentável

Simulações e formulações dos dados de demanda e de custos
do Sistema de Transporte para a quantificação dos benefícios
proporcionados pela rede de ônibus municipais, no âmbito da
RMSP.

Participação no evento, sediado na Fundação Getulio Vargas que
incluiu os temas: Apresentação dos pilares do projeto; Uso do
Big Data e seus desafios e Estratégias para as Políticas Públicas
Municipais; Estudos de Caso de Políticas Públicas Baseadas
em Evidências; Uso de Sensoriamento Remoto para Questões
Urbanas; Discussões e Apresentações sobre as Propostas de
Planos de Trabalho.

Tabulação de Dados e Análise de Pesquisas de Origem e
Destino de Viagens na RMSP – OD 2017
Atividade de análise e tabulação de dados da Pesquisa de Origem
e Destino 2017, disponibilizada em 2019, como suporte a projetos
em desenvolvimento pela SPTrans.

¾¾ VISTORIAS, INSPEÇÕES DE CAMPO E VISITAS
TÉCNICAS A ENTIDADES DE INTERESSE,
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS E
EXTERNOS, DELEGAÇÕES TÉCNICAS DE OUTRAS
ENTIDADES, EMPRESAS, CIDADES OU PAÍSES
A realização de vistorias e inspeções de campo é indispensável
para fundamentar a concepção e o desenvolvimento de novas
propostas operacionais, de novos elementos da infraestrutura de
transporte e para o acompanhamento de implantações físicas ou
operacionais de soluções de infraestrutura de transporte.
Visitas a outras instituições, representação em congressos
e outros eventos de caráter local, nacional ou internacional,
e designação de profissionais da SPTrans coordenando ou
participando de reuniões, palestras, cursos, oficinas e seminários
informativos ou de atualização profissional têm sido atividades
constantes. Tais participações são fundamentais para manter
atualizados o conhecimento e a capacidade técnica dos
profissionais, e também como forma de divulgação das atividades
e dos resultados de trabalhos da SPTrans ou da SMT.

Missão Brasil – Catalunha
Recepção de representantes de Barcelona na SMT, em conjunto
com a CET, na qual foram apresentadas informações gerais sobre
o trânsito e transporte na Cidade de São Paulo.
Seminário de Simulação EMME
Participação no evento promovido pela INRO Consultants
Inc. com apresentação de trabalho sobre sequenciamento de
carregamento no transporte público.
Viagem Técnica à TFL – Transport For London
Viagem técnica a Londres a convite do Governo Britânico para
conhecer os modos de Operação da TFL – Transport For London,
órgão gestor de trânsito e transporte londrino. O objetivo foi
promover a discussão de temas relevantes para a gestão dos
transportes na região metropolitana de São Paulo. O Study Tour
foi realizado entre os dias 18 e 22 de novembro de 2019. Os
principais temas tratados foram: Políticas Públicas de Gestão
de Transportes; Modelos de Concessão para Transporte Sobre
Pneus; BIGDATA para Planejamento; Centro de Controle para
Gestão Integrada de Transporte e Trânsito; Soluções Integradas
para Bilhetagem e Gestão de Carga Urbana.

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

Visita Técnica da BHTrans à SPTrans

Durante 2019 mereceram destaque os eventos a seguir.

Visita Técnica da BYD à SPTrans

Audiências Públicas e Sessões Públicas

Elaboração de material e apresentação de informações
operacionais sobre o carregamento e embarques e
desembarques no corredor Expresso Tiradentes.

Participação nos seguintes eventos públicos: Audiências Públicas
sobre novas faixas exclusivas de ônibus; Audiência Pública relativa
à Ligação Pirituba – Lapa; Audiência Pública sobre Transporte e
Mobilidade Urbana na Periferia; Sessão Pública do processo de
abertura dos envelopes de propostas e habilitação recebidas pela
SMT/SPTrans do Edital de Licitação do Sistema de Transporte de
Licitação para Prestação e Exploração do Serviço de Transporte
Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo.
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Curso sobre Auditoria de Segurança Viária

Elaboração de material e apresentação institucional e técnica
sobre a SPTrans, o planejamento, os planos de transporte
e informações operacionais relativas ao carregamento de
passageiros e aos embarques e desembarques dos corredores
Expresso Tiradentes e Campo Limpo - Rebouças - Centro.
Acompanhamento da visita técnica ao corredor Campo Limpo –
Rebouças - Centro.

Vistorias e Inspeções de Campo
Durante 2019 foram realizadas diversas vistorias e inspeções
de campo, dentre as quais destacamos: Faixa exclusiva da Av.
Raimundo Pereira de Magalhães; Prolongamento da Linha 9
Esmeralda da CPTM, estações Mendes e Varginha, Terminal

SPTrans

Varginha existente e do local onde será implantado o futuro Terminal Estação Varginha; Local proposto para a Conexão Valo Velho;
Av. Jacu-Pêssego onde está prevista a implantação do Corredor Metropolitano Perimetral Leste e local onde está sendo estudada a
Conexão Tanque do Zunega; Vila Gilda, onde foi avaliada uma proposta de implantação de faixa exclusiva na Ponte Aracati; Parada Rui
Roxo, na Vila Prudente; Terminal Morumbi da Linha 4 Amarela do Metrô; Viário componente do futuro Corredor Radial Leste; Área sob
a futura Estação São Mateus da Linha 15 Prata do Metrô, entre outros.

3. PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE
O SISTEMA DE TRANSPORTE
Aproximadamente 12,18 milhões de habitantes fazem com que a cidade de São Paulo seja a mais populosa do Hemisfério Sul. O
Sistema de Transporte transporta em média 8,99 milhões de passageiros por dia útil. Para tanto, conta com 1.336 linhas de ônibus e
uma frota de 12.827 veículos (ref. novembro/19).
O Sistema de Transporte é dividido em oito áreas de operação, circundando uma nona, a área central. Essa divisão demográfica foi
concebida para garantir a delegação dos serviços de transporte e por meio dela foram elaborados os parâmetros para a operação de
cada serviço em 32 contratos.
Abaixo, segue mapa da Cidade de São Paulo, dividida por área de operação e contratos:
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Contrato Estrutural

Contrato de Local de Articulação
Regional

Os quadros abaixo sintetizam a operação de linhas de cada área e contrato:
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Contrato de Local de Distribuição

SPTrans

As atividades de planejamento operacional do Sistema de
Transporte estão organizadas por Regiões Norte/Leste e
Sul/Oeste (Áreas 1 a 8). A seguir, as alterações operacionais
executadas em 2019:
• Área 01
-- Visita técnica junto a outros órgãos para planejamento do
transporte público na região do Terminal Barra Funda, para os
desfiles de Blocos Carnavalescos na Av. Marquês de São Vicente Carnaval 2020.
-- Vistorias conjuntas com a CET para viabilização do projeto “Área
Calma – Lapa”.
• Área 02
-- Implementação de linhas especiais com destino ao Anhembi nos
eventos Carnaval e 7 de Setembro.
-- Remanejamento dos terminais principais das linhas 278A-10
“Metrô Santana – Penha” e 178A-10 “Metrô Santana – Lapa” na
região de Santana.
-- Operação Natal na região do Brás.
-- Elaboração e implementação do Plano de Contingência nas
regiões do Pari e Brás.
-- Vistorias técnicas conjuntas com CET e Sabesp, em razão de
diversos desvios na região norte para obras de rede coletora.
• Área 03
-- Criação de linha especial 233F-10 “Term. A.E Carvalho – Term.
Vila Carrão” para atendimento no Dia de Finados.
-- Reuniões com CET e Sabesp em função de desvios na região
para obras de rede coletora na Av. Abel Tavares.

• Área 04
-- Alteração do Terminal Principal da linha 3414-10.
-- Estudos de melhoria, vistorias e reuniões para implantação do
“Projeto Conviver” na Rua Campos Moura – Artur Alvim.
-- Estudos de alterações em itinerários, devido às obras sarjetão
nas Ruas São João das Duas Barras, Peixoto Werneck, Campos
Moura e Av. Principal no Shopping Aricanduva.
-- Vistoria no entorno da CPTM Guaianazes – alocação dos pontos
terminais das linhas e alteração de itinerários, em razão de obras
na entrada do Terminal Sul.
-- Vistoria conjunta com a empresa Pêssego Transportes Ltda. para
criação de linha na Vila Chuca 4021-10 e posteriormente, para
alteração de itinerário, visando atender à Vila Corberi.
-- Vistoria e Projeto de readequação dos pontos terminais no
Terminal Metrô Itaquera, com 61 linhas impactadas.
-- Vistoria conjunta com a Movebuss na Praça Cel. Sandoval para
melhor alocação do Terminal Secundário (TS) da linha 524L-10.
Em nova vistoria constatamos que a CET implantou na frente do
TS um estacionamento de motos.
-- Vistorias visando atender novas comunidades - Rua Agrimensor
Sugaya e Av. Arquiteto Vilanova Artigas.
-- Vistoria para definir alteração de itinerário 4056-10, a fim de
atender um novo conjunto habitacional (8 torres).
-- Vistorias e reuniões conjuntas com Concessionária e
Subprefeitura de Itaquera, para alteração do Terminal Principal
da linha 4007-10.
-- Criação da linha 4050-10 “Pq. Do Carmo – Metrô Itaquera”, para
atendimento à Festa das Cerejeiras.
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• Área 05
-- Terminal Vila Prudente:
▪▪ Estudos para definição das linhas e avaliação da
necessidade de construção da Parada Rui Roxo, na Av. Prof.
Luiz Ignácio Anhaia Mello.
▪▪ Reuniões com Metrô e CET sobre a inauguração.
-- Reuniões com representantes da SPTrans, EMTU, Metra e
operadoras para tratar de obras no Terminal Metropolitano São
Mateus.
-- Elaboração de diversos planos PAESE para a Linha 15 Prata do
Metrô Monotrilho (Inauguração das Estações Jardim Planalto,
Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus).
-- Participação em reunião sobre a interdição da Av. dos Ourives,
com previsão de 180 dias de duração – alteração no itinerário de
duas linhas.

-- Atualização do caderno PAESE Metrô Linha 5 – Lilás, em diversas
oportunidades.
-- Elaboração de Análise Técnica para início do RETROFIT dos
abrigos tipo “Barbosa e Corbucci” no Viaduto Brigadeiro Luis
Antonio e Parada INSS (bairro).
-- Estudo de viabilidade de implantação da Conexão Valo Velho.
-- Elaboração de diversos planos PAESE Especial para a Linha 9
- Esmeralda – programado, para ampliação da rede da Linha 17Ouro.
-- Elaboração de Relatórios Técnicos para atendimento às diversas
demandas recebidas.
-- Estudos e implantação da operacionalização de área de apoio
sob o Viaduto Bandeirantes.

• Área 06

-- Elaboração de Calendário Operacional para o Ano de 2020.

-- Diversas alterações de itinerários, temporárias, em razão das
obras das Linhas 05 - Lilás, 17- Ouro do Metrô e entrega do
Viaduto na Av. Dr. Lino de Morais Leme.

-- Elaboração de análise e implantação de plano para Reforma do
Terminal Bandeira.

-- Ajustes operacionais, alterações de itinerários, seccionamento
em razão da conclusão e operação da Linha 05 - Lilás do Metrô.
-- Reuniões com Prefeitura Regional de Cidade Ademar, SEHAB,
CET e estudos para implantação de baia e readequação da
oferta das linhas do Jd. Apurá, tendo em vista a inauguração do
Condomínio Espanha.
-- Participação do Grupo de Eletromobilidade (implantação de
veículos elétricos).
-- Elaboração de OSO e Anexos para o início de operação dos
veículos Padron Power na linha 6030/10 – “UNISA Campus 1 Term. Sto. Amaro”.
-- Participação em reuniões sobre o Polo de Ecoturismo da Cidade
de São Paulo.
-- Grandes eventos - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos):

-- Reorganização de linhas no Jardim Ibirapuera, em conjunto com
a CET e Ambulatório de Especialidades M’Boi Mirim.
-- Reorganização de linhas no Parque Santo Antonio, em conjunto
com a CET e Subprefeitura de M’Boi Mirim.
-- Reorganização de linhas nas dependências dos Terminais
Capelinha e Guarapiranga.
-- Reorganização de linhas na região de Santo Amaro, em virtude
de implantação de sentido duplo de circulação na Rua Barão do
Rio Branco.
-- Estudo e encaminhamento de proposta para melhoria da
capacidade operacional do Corredor Santo Amaro/Nove de Julho
na Parada Granja Julieta, em conjunto com a CET.
-- Participação de diversas reuniões com CET e SPOBRAS para
realização de obras de Requalificação do Corredor Santo Amaro/
Nove de Julho.

▪▪ Fórmula 01

• Área 08

▪▪ Lollapalooza 2019

-- Implantação dos serviços 8029-10 “Shop. Portal - Term. Morumbi” e
756A-23 “Jd. Paulo VI - Metrô Morumbi” em virtude da inauguração do
Terminal Morumbi da Linha Amarela.

▪▪ Stock Car
-- Grandes eventos - Ibirapuera:
▪▪ XXV Maratona Internacional de São Paulo 2019
-- Reuniões com a CET e empreiteiras para conclusão das obras no
Viaduto Dante Delmanto – METRÔ.
• Área 07
-- Atualização dos Anexos para o Edital de Licitação do Sistema de
Transporte de Licitação para Prestação e Exploração do Serviço
de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São
Paulo.
-- Implantação de Rota Segura no Jardim Nakamura em conjunto
com a CET.
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-- Estudo de reorganização e otimização de percursos/recursos
das linhas da Estrada de Itapecerica – aos domingos.

-- Várias reuniões com o Comando da Polícia Militar, CET e diversos
órgãos para a organização do Plano Operacional para os jogos da Copa
América Brasil 2019, com implantação de linha exclusiva “Morumbi –
Praça Ramos de Azevedo” para atender ao público dos jogos no Estádio
do Morumbi.
-- Estudo para o desmembramento do ponto de parada localizado em
frente à Estação Faria Lima do Metrô.
-- Estudos para o reforço de frota e partidas nas linhas 8012-10 e 802210 para atender demanda de vários eventos realizados na Cidade
Universitária - USP.
-- Reunião com a CET para tratar sobre a interdição da Ponte Euzébio
Matoso para realização de teste de carga.

SPTrans

-- Reuniões com a CET, SPObras e empreiteira sobre as obras de requalificação do Largo do Arouche.
-- Grandes eventos:
▪▪ 23ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 2019, com interdições na Av. Paulista e Rua da Consolação
▪▪ Jogos e Shows na Arena Allianz Parque e Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)
▪▪ XIII Meia Maratona Internacional de São Paulo 2019
▪▪ 95ª Corrida Internacional de São Silvestre e Réveillon na Paulista (reuniões com CET e Gazeta Esportiva).

¾¾ INTERVENÇÕES OPERACIONAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Em 2019, foram realizadas 11.384 intervenções no Sistema de Transporte e emitidos 11.426 documentos técnicos, conforme
demonstrado no Quadro a seguir:
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¾¾ PONTOS DE PARADA E ABRIGOS
Os pontos e abrigos visam oferecer aos usuários do Sistema de Transporte maior facilidade no embarque e no desembarque, com
intuito de melhorar o fluxo nas vias e nos corredores, proporcionando comodidade e segurança.
O quadro a seguir demonstra as atividades de análise por tipo de solicitação.

¾¾ AVALIAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS
Em 2019, foram emitidos 6.047 documentos, contendo conclusões de solicitações internas ou externas, relativas às atividades e
estudos relacionados às linhas do Sistema de Transporte ou aos pontos de parada e abrigos.

4. INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE
A SPTrans, responsável por implantar, readequar e manter a infraestrutura do Sistema de Transporte, realizando projetos, reformas,
adequações e manutenção da infraestrutura já implantada, em 2019 deu continuidade a essas atividades, destacando-se:
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¾¾ CONTRATAÇÕES PARA INFRAESTRUTURA
Em 2019, foram liberados para pagamento 25 processos de medição, totalizando R$ 54.663.767,78. Abaixo, os valores aprovados por
período/mês; em seguida, o detalhamento por empresa contratada.
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Agrupamento 2

¾¾ PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Programa de Acessibilidade
Abaixo, as atividades desenvolvidas pela SPTrans em 2019.
- Acessibilidade nos Terminais existentes
De maneira a adequar os equipamentos públicos às normas de
acessibilidade, e conforme a Resolução CONTRAN nº 638/2016
que, dentre outras determinações, viabiliza as despesas
com engenharia de tráfego - nessas incluída a elaboração de
estudos, projetos e implantação de faixas, pistas exclusivas
ou preferenciais, corredores e terminais de ônibus -, foram
executadas vistorias, elaborados Relatórios dos levantamentos
efetuados e Termos de Referência, além das Condições Gerais de
Contratação.

Terminal Casa Verde, Terminal Pirituba, Terminal Vila Nova
Cachoeirinha, Terminal Lapa, Terminal Pinheiros, Terminal Campo
Limpo e Terminal João Dias.
Agrupamento 3
Terminal Aricanduva, Terminal Princesa Isabel, Terminal Amaral
Gurgel, Terminal Bandeira, Terminal Pq. Dom Pedro II, Estação
Pedro II – Expresso, Estação Ana Nery – Expresso, Estação Alberto
Lion, Estação C.A. Ipiranga, Estação Nossa Senhora Aparecida e
Estação Rua do Grito.
Agrupamento 4
Terminal São Miguel, Terminal Pinheiros, Terminal A.E. Carvalho,
Terminal Carrão, Terminal Mercado, Terminal Cidade Tiradentes,
Terminal Sapopemba e Terminal Sacomã.

Foi executada a licitação dos projetos executivos.

Concessão dos Terminais de Ônibus

Os terminais e paradas foram agrupados da seguinte forma:

A Prefeitura do Município de São Paulo, juntamente com
a SP Parcerias lançou o Edital de Chamamento Público do
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a
apresentação de estudos para a concessão de 24 Terminais de
Ônibus Urbanos. O chamamento público do PMI teve por base o
material técnico preliminar elaborado pela Secretaria Municipal
de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e SPTrans.

Agrupamento 1
Parada 14 Bis, Terminal Capelinha, Terminal Jardim Ângela,
Terminal Santo Amaro, Terminal Guarapiranga, Terminal Grajaú e
Terminal Varginha.
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- Terminal Reserva Raposo
Em uma PPP - Parceria Público Privada, a SPTrans vem acompanhando o processo de desenvolvimento do novo Terminal Reserva
Raposo, que será implantado pela iniciativa privada junto à urbanização Reserva Raposo - Rodovia Raposo Tavares, Km 18. Além disso,
estão sendo fornecidos dados e estudos para que o Terminal possa operar com linhas de pontos de interesses diversos, incluindose a possibilidade de conexões com o sistema de alta capacidade sobre trilhos. O desenvolvimento do projeto básico e executivo do
Terminal está sendo acompanhado pela SPTrans.
- Corredores e Terminais – Etapa 3
Foi iniciado em 2018 o processo de elaboração de projetos da denominada Fase 3, com a elaboração de vistorias e projetos préfuncionais, com o intuito de definir parâmetros para a contratação dos projetos de novos corredores e terminais de ônibus previstos
para serem implantados até 2020, presentes nos processos de planejamento listados no PDE – Plano Diretor Estratégico – Lei nº
16.050/2014 e PlanMob – Plano de Mobilidade Urbana – Decreto nº 56.834/2016.
A próxima etapa compreenderá o início do processo licitatório da contratação dos projetos funcionais e básicos desses corredores e
terminais. Fazem parte da etapa 3 os seguintes Terminais e Corredores:
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Programa de Microacessibilidade
Microacessibilidade – Análise de pontos de parada e abrigos em calçadas inadequadas e que necessitem de revitalização. O programa
está em andamento junto ao novo Decreto de calçadas que foi elaborado pela CPC – Comissão Permanente de Calçadas, que
regulamenta a Lei nº 13.293/02 e Lei nº 15.442/11 e revisão das vias constantes na PEC – Programa Emergencial de Calçadas – Lei
14.675/08 – junto às subprefeituras. Foram escolhidos pontos de paradas e abrigos existentes que dão acesso a equipamentos de
saúde como hospitais e postos de saúde. Esses locais serão foco de vistorias, projetos e posterior execução da revitalização.
- Intervenções Programadas
COP – Centro de Operações - Projeto Funcional do COP – Centro de Operações – no Edifício K do Complexo Santa Rita - contratação de
Projetos Básico e Executivo.
Demandas internas/externas – Foram atendidas solicitações internas provenientes das áreas de manutenção, operação e
planejamento, e também demandas externas, referentes a pedidos de diversos órgãos e empresas, como Convias, Metrô, SPObras,
SMT e Comgás, etc. (cadastro de interferências).
Contratos Vigentes
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¾¾ MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
Manutenção de corredores - No âmbito do Programa de Manutenção dos corredores e viários foram efetuados serviços de tapa
buracos, fresagem e recapeamento. Destacam-se os seguintes serviços e vias:
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Distribuição de Recursos com Manutenção de Infraestrutura
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EVOLUÇÃO 2018 / 2019 - PRINCIPAIS ITENS

Vistorias em Terminais de Transferência
Foram realizadas 1.924 vistorias técnicas para verificação de desempenho e avaliação de índices de qualidade no que se refere às
atividades de manutenção em 31 Terminais, 6 Estações e 4 paradas.
Contratos Vigentes

5. GESTÃO AMBIENTAL
¾¾ TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL
Elaboração de Normas e Procedimentos/Desenvolvimento de
Metas/Atendimento a demandas
• Procedimentos e normas para a rotina de atividades da APL;
• Diagnóstico das licenças ambientais de Corredores e Terminais;
• Atendimento de demandas internas - esclarecimentos e
desenvolvimento de pareceres técnicos para fundamentação de
resposta a processos internos e externos.
Atendimento ao Plano de Metas
• Mapeamento dos Decretos de Utilidade Pública referentes aos
empreendimentos da SPTrans e os passivos existentes;
• Contratação - elementos expropriatórios para a desapropriação
das áreas situadas à Estrada do Campo Limpo / elementos
expropriatórios para a ampliação do Terminal Campo Limpo;
• Tratativas para repasse da área situada à Rua dos Piemonteses,
onde seria construído o Terminal Raposo Tavares, para a
Secretaria da Habitação – SEHAB;
• Revisão de normas: Monitoramento Ambiental de Garagens;
Licenciamento Ambiental; Gestão de Licenças Ambientais;
Fiscalização e Gestão de Manejo Arbóreo – Termo de
Compromisso Ambiental; Fiscalização e Gestão de Manejo
Arbóreo – Manutenção e Poda;

• Planejamento Territorial e Desapropriações;
• Indicação de locais à SVMA para plantio de 2.500 mudas de
espécimes arbóreos até o final de 2020;
• Realizado o diagnóstico organizacional do servidor de arquivos
eletrônicos da APL, de modo a organizar os documentos em meio
eletrônico, assegurando a segurança da guarda da informação;
• Desenvolvimento de normas de procedimentos e instruções de
trabalho para garantir que todas as intervenções/obras sejam
submetidas ao controle, monitoramento e supervisão ambiental
(Fase I).
Relatório de Sustentabilidade SPTrans - Elaboração do
Relatório de Sustentabilidade 2019, com incorporação das ações
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS adotados
pela ONU.
Atendimento a demandas externas (Ministério Público,
da União, Estado e Municípios, autoridades ambientais,
sociedade civil, Banco Mundial)
Reuniões juntamente com representantes da CET, na CAPPS Comissão de Análise de Projetos e Parcelamento do Solo (ligada
à SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento),
visando análise técnica da configuração dos novos
empreendimentos habitacionais e loteamentos com o objetivo
de buscar soluções para a infraestrutura viária. Em 2019 foram
analisados 26 empreendimentos com a emissão dos respectivos
relatórios;
- Participação em grupo técnico para elaboração de minuta para
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decreto de regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança / Relatório de impacto de Vizinhança (EIV/RIV);
- Reuniões e visitas técnicas junto a AMLURB para tratativas a respeito das metas municipais relativas a gestão de resíduos sólidos,
inclusive quanto a atuação da SPTrans na condição de grande gerador;
- Participação na Comissão Especial para Conciliação e Mediação de Passivos Ambientais em Processos Administrativos da Secretaria
Municipal do verde e Meio Ambiente – SVMA;
- Reuniões no Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CADES - órgão consultivo e deliberativo em
questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, construído e do trabalho;
- Atendimento a demandas propostas pelo Banco Mundial (financiamento do Corredor Aricanduva) – foram efetuadas reuniões e
vistorias para elaboração e organização de documentação. Documentação encaminhada: Procedimentos de Gestão de Trabalhadores
do Projeto; Plano de Ação Socioambiental da SPTrans; Avaliação de riscos e impactos ambientais e sociais na implantação do
empreendimento novo COP;
- Reuniões e vistoria em conjunto com a equipe de SEHAB para destinação e solução às desapropriações da Rua Piemonteses e Rua da
Mooca;
- Atuação junto à Procuradoria Geral do Município – PGM, em decorrência ao acordado em audiência pública realizada na Câmara
Municipal de São Paulo em abril/2018, para propor indenização aos moradores prejudicados pela desapropriação do Terminal Raposo
Tavares.
Manejo Arbóreo e Levantamento de Passivo Ambiental
Em 2019, foi concluído o levantamento do passivo ambiental da SPTrans, com relação ao cumprimento dos Termos de Compromisso
Ambiental (TCAs).
Ações:
• TCA Parada Rui Roxo - celebrado com a SVMA o TCA nº 034/2019, que demandou o plantio compensatório de 60 (sessenta) mudas de
árvores nativas com DAP 3,0 cm e uma muda com DAP 7,0 cm;
• Regularização do TCA nº 106/2016 - Manejo Arbóreo – P.A. 2016-0.016.786-8;
• Implantação de melhorias viárias na Estrada do Alvarenga.
• Contratação da empresa para elaboração de Projeto Técnico e Recálculo do manejo necessário (contrato nº 2019/0758-01-00, de
10/10/2019 - Arbóreo Estudos e Consultoria Ambiental Ltda.);
• Regularização do TCA nº 002/2004 / Termo de Ajustamento de Conduta - Av. Vereador José Diniz - RT-090.00/RA0/001;
• Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para elaboração de Projeto Técnico de Reparação de Dano
Ambiental – PTRDA, de modo a autuar uma Propositura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, referente ao TCA nº 02/04 e seus
aditivos.
Gestão de Licenças Ambientais
• Elaboração de relatórios de atendimento de licenças, realizações de reuniões para regularização de licenciamento de
empreendimentos e para atendimento de exigências ambientais - gestão de sete Licenças Ambientais de Operação (6 Licenças
Ambientais de Operação e 1 Licença de Operação), abrangendo mais de 70 km de Corredores e 30 Terminais;
• Atendimento às exigências das licenças ambientais: Licenças Ambientais de Operação para o Corredor Pirituba – São João, LAO nº
002/DECONT-SVMA/2015, para o Corredor Rio Bonito, LAO nº 006/DECONT-SVMA/2015 e para o Corredor Guarapiranga, LAO nº 004/
DECONT-SVMA/2017;
• Regularização de licenciamento ambiental: reuniões e vistorias em conjunto com a SPObras para viabilizar o Licenciamento Ambiental
de Operação do Terminal Pinheiros;
• Comunicações com o Metrô para a transferência de responsabilidade pelo Licenciamento Ambiental de Operação do Terminal Vila
Prudente;
• Solicitação de novas licenças ambientais: Adequação viária em Parelheiros; novo Centro de Operações – COP SPTrans;
Empreendimento Sul 1 (instalação do novo Terminal Varginha - em conjunto com a CPTM).
Solicitações de Poda - Cadastro e gerenciamento das solicitações referentes às podas de limpeza e manutenção.
Em 2019, foram cadastradas 52 solicitações - 20 delas foras executadas, sendo que as demais se encontram com pendências junto a
Subprefeituras (análise e publicação) e junto à Enel Brasil (processos em andamento).
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¾¾ REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESAPROPRIAÇÕES
Informações aos interessados (Munícipes e diversos órgãos da Administração Municipal e Estadual) sobre áreas a serem
desapropriadas: em 2019, foram atendidas 28 solicitações de vistas e 4 solicitações de consultas a processos.
Análise dominial e vistoria das áreas e viários de futuros empreendimentos para elaboração de estudo fundiário.

Serviços contratados
- Elaboração de material técnico expropriatório das plantas e
laudos de avaliação necessários à proposição de ajuizamento
das ações para ajuizamento da ação de desapropriação para o
Alargamento da Av. Ellis Maas;
- Elaboração das plantas e laudos de avaliação necessários à
proposição de ajuizamento das ações para regularização de
empreendimento já realizado e passivo de desapropriação.

¾¾ AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE GARAGENS
Com a finalidade de estabelecer padrões mínimos de
funcionalidade, segurança, preservação do meio ambiente e o

atendimento à legislação vigente, a SPTrans elaborou e mantém
atualizado o “Manual de Infraestrutura Básica para Garagem
de Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal”, o qual
é utilizado como base para avaliação da instalação e eventual
alteração na infraestrutura das garagens das Concessionárias.
Com base no “Manual de Infraestrutura Básica para Garagem
de Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal”,
foram avaliadas a infraestrutura das garagens do Sistema e os
respectivos relatórios foram encaminhados às Concessionárias
para providências, quando constatadas não conformidades.
Cabe destacar a revisão do Manual de Infraestrutura Básica de
Garagem e Pátios, com inserção de itens de sustentabilidade
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e incorporação do Manual de Procedimentos Ambientais às
obrigações das Concessionárias. Ambos são parte dos novos
Contratos de Concessão, firmados em 2019.
Com a assinatura dos novos contratos de concessão, em 2019,
além das verificações normais, foram realizadas 43 análises
de infraestrutura para identificar possíveis não conformidades
quanto às áreas totais, de manutenção e de pátio, assim como
bombas para abastecimento, valetas, lavadores, equipamentos
para filtragem de combustível e compressores.
Para verificação das exigências ambientais, em 2019, foram
inspecionados 52 locais (garagens e pátios), conforme o Manual
de Infraestrutura de Garagem e o Manual de Procedimentos de
Gestão Ambiental.

¾¾ DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
VEICULAR - MEIO AMBIENTE
É da responsabilidade da SPTrans, além da gestão do Sistema
de Transporte, o fomento ao desenvolvimento tecnológico
considerando a mitigação do impacto ambiental causado pela
operação desse Sistema.
A frota de ônibus do Município de São Paulo é constituída de
aproximadamente 14.200 veículos de diferentes características
técnicas.
Visando a implementação de políticas públicas voltadas à redução
dos níveis de emissão de poluentes pela frota de veículos do
Sistema de Transporte, em janeiro de 2018 foi promulgada
a Lei Municipal nº 16.802 que alterou o Artigo 50 da Lei nº
14.933/2009.
No inciso III do parágrafo 6º dessa Lei, consta que os lotes de
veículos substitutos de cada Empresa Operadora deverão ser
compostos, obrigatoriamente, por unidades novas, dotadas de
propulsores e/ou combustíveis de menor impacto poluidor do
que os veículos convencionais substituídos, de modo a garantir
reduções na emissão de poluentes.
Num prazo de, no máximo 10 (dez) anos, a partir do início de
vigência dessa Lei, deverá haver uma redução mínima de 50%
(cinquenta por cento) e, num prazo máximo de 20 (vinte) anos,
uma redução de 100% (cem por cento) das emissões totais de
dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil, relativamente às
emissões totais das frotas, tendo como referência o ano de 2016.
No inciso IV do mesmo parágrafo, num prazo máximo de 10 (dez)
anos, também contados do início de vigência dessa Lei, deverá
haver uma redução mínima de 90% (noventa por cento) de
material particulado (MP) e de 80% (oitenta por cento) de óxidos
de nitrogênio (NOx) em relação ao total de emissões da frota,
no ano de 2016, para os veículos de cada um dos respectivos
sistemas para, num prazo máximo de 20 (vinte) anos, ocorrer
uma redução mínima de 95% (noventa e cinco por cento) tanto de
material particulado como de óxidos de nitrogênio (NOx).
Após o término do Edital de Licitação do Sistema de Transporte
de Licitação para Prestação e Exploração do Serviço de
Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São
Paulo, foram assinados os contratos com as Concessionárias
ganhadoras do certame.
Nos contratos assinados, consta que as Concessionárias deverão
atualizar suas frotas ao longo do período estabelecido de forma
gradual e homogênea.
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Com relação às alternativas energéticas ao diesel de petróleo,
a SPTrans realizou e vem realizando pesquisas, estudos, além
de contatos e reuniões com os diversos fabricantes, com o
objetivo de analisar as tecnologias veiculares quanto ao impacto
ambiental e a eficiência operacional no Sistema de Transporte.
O trabalho foi orientado de maneira a identificar as tecnologias
veiculares de transporte diferenciadas e que podem ser
promissoras.
Em 2019, a frota movida com combustíveis limpos e renováveis
ou com energia de tração elétrica apresentou a seguinte
composição:

¾¾ TRAÇÃO ELÉTRICA
Sistema Trólebus
Da frota total do Sistema de Transporte da Cidade de São Paulo
composta de aproximadamente 14.000 ônibus, 201 são trólebus
com emissão zero poluente. Esses veículos operam em linhas da
região leste e central da Cidade de São Paulo a partir da Garagem
Tatuapé.
São equipamentos já desenvolvidos, testados e disponíveis no
mercado brasileiro. Sem dúvida, uma das opções mais adequadas
em termos ambientais, por ter emissão nula e ruído menor.
Entre outras qualidades, possui grande capacidade de aceleração
linear resultando em maior velocidade média e conforto para os
passageiros.
Os trólebus utilizam sistemas de tração robustos e confiáveis
compostos por motores de corrente alternada, acionados por
inversores microprocessados, com interface homem/máquina
amigável, são equipamentos amplamente utilizados nos atuais
sistemas de propulsão elétrica e atendem plenamente às
premissas de confiabilidade, disponibilidade e custo.
A infraestrutura de alimentação elétrica dessa frota é feita
por uma extensa rede de contato suprida por 24 Estações
Transformadoras Retificadoras, situadas nas regiões central e
leste, tendo como apoio 02 Bases de Manutenção equipadas com
todos os recursos necessários para manter essa infraestrutura.
Foi identificado, que durante a operação do trólebus, quando
do escape acidental da(s) alavanca(s) coletora(s), havia algumas
ocorrências de enroscamento do tirante de sustentação da rede
de contato no patim oscilante do veículo.
Para evitar essa ocorrência, foi desenvolvido um dispositivo
deslizante para ser instalado na alavanca coletora. Esse
dispositivo possui uma geometria tal que impede o travamento
do tirante no patim oscilante. Esses recursos foram instalados
em toda a frota trólebus, proporcionando a redução de 54% das
intervenções emergenciais na rede em relação ao ano anterior.
Durante o ano, houve 3.159 intervenções na infraestrutura de
alimentação elétrica, destas 171 foram emergenciais. O tempo
médio de atendimento das ocorrências emergenciais foi de 59,40’.
A disponibilidade média de energia esteve na ordem de 99,8%.
Estes números demonstram que os indicadores de qualidade dos
serviços atendem aos estabelecidos como mínimos em contrato –
90’ e 98% respectivamente.

SPTrans

51

Relatório Integrado da Administração 2019

¾¾ ÔNIBUS ELÉTRICO A BATERIA
Os ônibus elétricos alimentados exclusivamente por baterias
têm a flexibilidade operacional de um veículo equipado com
um motor de combustão interna, só que produzindo o mesmo
impacto ambiental de um trólebus.
Com a finalidade de prospectar essa tecnologia, no segundo
semestre de 2012 a SPTrans realizou diversas reuniões técnicas
com fabricantes de ônibus elétricos alimentados a bateria, como
a BYD, Mitsubishi, Volvo/SunWin, dentre outros.
Em 2013, técnicos da Diretoria de Operações, vinculados à Área
de Engenharia Veicular da SPTrans, estiveram na cidade de
Shenzhen, para conhecer as fábricas e os produtos fabricados
pela BYD. Lá tiveram a oportunidade de percorrer várias linhas
do sistema de transporte chinês, operadas exclusivamente por
ônibus elétricos alimentados somente por baterias.
Para o corpo técnico ficou clara a importância de conhecer e
testar em profundidade, essa nova alternativa de tração elétrica,
pois esses veículos, diferentes dos existentes no Brasil, utilizam
baterias de fosfato de ferro, motores elétricos embutidos
diretamente nas rodas, inversores de frequência variável para
controlar os motores, além de sistemas auxiliares hidráulicos
e pneumáticos, todos integrados por meio de uma rede CAN
(Controller Área Network).
Basicamente o funcionamento desse ônibus, consiste no
consumo de energia elétrica armazenada nas baterias
tracionárias nos momentos de aceleração e a devolução de
parte dessa energia para as mesmas baterias nos momentos de
frenagem.
Em 2014, a SPTrans teve a oportunidade de executar testes
de desempenho em um ônibus elétrico modelo K9 fabricado
pela BYD. O veículo recebeu carga nominal e durante o período
noturno, foi testado por técnicos em diversas ruas e avenidas do
Sistema de Transporte.
Os resultados obtidos foram de grande relevância, o que
impulsionou o prosseguimento do programa para que fossem
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iniciados testes operacionais, em linhas regulares do Sistema de
Transporte.
No entanto, esse veículo estava no padrão chinês e não atendia
às especificações contidas nas normas brasileiras ABNT NBR
14.022, NBR 15.570, NBR 15.646 e no Manual dos Padrões
Técnicos de Veículos da SPTrans.
Foram necessárias várias reuniões entre os técnicos da SPTrans
e da BYD Brasil para que esse projeto fosse revisado e passasse
a atender às normas brasileiras, o que viabilizou a execução
de testes operacionais em linhas regulares do Sistema de
Transporte.
Em meados de 2015, foram iniciados testes operacionais desse
veículo na Linha 3160 (Terminal Vila Prudente – Terminal Parque
D. Pedro II), com o objetivo de aferir se os indicadores de
confiabilidade, disponibilidade, consumo, autonomia e tempo
de recarga estavam em conformidade com o informado pelo
fabricante e com o requerido pelo Sistema de Transporte.
Ainda em 2015, uma equipe técnica da SPTrans viajou para a
fábrica da BYD localizada em Lancaster CA, EUA. Essa missão
tinha como objetivo pré inspecionar um ônibus articulado
elétrico modelo K11 de 18 metros de comprimento que estava
sendo montado naquela fábrica e que posteriormente seria
disponibilizado a SPTrans, para operação na Cidade de São Paulo.
Após a pré-avaliação desse articulado, ainda na linha de
produção, constatou-se que ele não atendia integralmente às
normas brasileiras. Para equacionar esse problema, a equipe
técnica da SPTrans, manteve várias reuniões com o corpo de
engenharia na fábrica da BYD em Lancaster para transmitir as
informações técnicas necessárias para adequar o projeto às
especificações e normas brasileiras em vigor.
Os testes do ônibus elétrico K11 de 18 metros ocorreu em 2016
e os resultados operacionais foram considerados satisfatórios,
posteriormente o veículo foi devolvido ao fabricante para revisão
no projeto.
Em 2017, a BYD disponibilizou para a SPTrans um ônibus
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elétrico de 15 metros de comprimento modelo K10A para realização de testes de desempenho, os resultados obtidos estavam em
conformidade com o especificado para esse tipo de veículo.
Em fevereiro de 2018, a BYD disponibilizou à SPTrans um ônibus elétrico Padron de 13 metros, modelo D9W (Figura 2). Os resultados
obtidos foram significativos, registrando na linha 908T-10, Terminal Parque Dom Pedro II/Butantã, os seguintes indicadores:
passageiros 33.161; IPK 3,37; HVD 15:08; Média de Viagens 5,50; Km Acumulado 9.844; Média km/dia 151,4; Tempo de Recarga 3:18;
Consumo 1,74kWh/km.
Em agosto de 2018, o mesmo veículo foi testado na linha 5290-10, Divisa Diadema/Praça João Mendes, obtendo os seguintes
indicadores: passageiros 21.986; IPK 2,76; HVD 17:01; Média de Viagens 4,95; Km Acumulado 7.973; Média km/dia 185,4; Tempo de
Recarga 4:02; Consumo 1,53kWh/km.
Os bons resultados obtidos em todos os testes individuais realizados com essa tecnologia, classificou o projeto como viável para
utilização no Sistema de Transporte.
Em outubro de 2018, foi enviado um convite a todas as Empresas Operadoras do Sistema de Transporte para que essas manifestassem
seu interesse em participar do Projeto Piloto para operação de 15 ônibus a bateria. Responderam positivamente ao chamado as
empresas: Ambiental, Via Sul, A2 Transportes, Norte Bus, Cidade Dutra, VIP Expandir, Gato Preto, Transwolff e Movebuss.
Além das Empresas Operadoras, com o objetivo de avaliar essa tecnologia em condições reais de operação, a SPTrans fez reuniões com
a BYD, AES Eletropaulo, Secretarias do Verde e Meio Ambiente e da Fazenda para expor os detalhes do Projeto Piloto.
A equipe da SPTrans responsável pela materialização do projeto, também estipulou algumas condicionantes técnicas e operacionais
que deveriam ser atendidas pelo postulante:
• quilometragem média diária por veículo na linha superior a 200 e inferior a 250 quilômetros, para que não seja ultrapassada ou
subutilizada a autonomia especificada para o ônibus elétrico;
• quantidade média de passageiros na linha igual ou superior a 650 por dia, para garantir que os ônibus operem na maior parte do
tempo com elevado nível de carregamento colocando a prova o trem de força e o sistema de tração elétrica;
• quantidade de veículos operando na linha superior ou igual a 20 veículos, para que além dos ônibus elétricos, também haja carros
“sombra” de modo a permitir o comparativo entre as duas tecnologias;
• percurso total da linha por viagem superior ou igual a 25 quilômetros, para manter elevada ciclagem de acelerações e frenagens e
consequentemente numerosos ciclos de fluxo e refluxo da carga das baterias tracionárias; e
• distância do ramal de alta tensão ou da Estação Transformadora Distribuidora - ETD inferior a 1 quilômetro, resultando em elevada
confiabilidade e disponibilidade de energia elétrica para recarga da frota, com menor custo.
O estudo concluiu que a linha 6030-10, Unisa-Campus1/Terminal Santo Amaro, da empresa Transwolf Transportes e Turismo, reunia
todas as qualificações necessárias para a implantação do Projeto Piloto. No final de dezembro de 2018, a BYD forneceu três veículos à
Transwolf, para início do treinamento dos operadores.
Em janeiro de 2019, o pré-teste para aferição de parâmetros técnicos com o ônibus D9W na linha 6030/10 - Unisa Campus 1 Terminal/
Santo Amaro, produziu os seguintes resultados preliminares: quilometragem percorrida 1.694 km; HVD 8:32; média de viagens/dia
4,77; quilometragem média diária 154 km; tempo médio de recarga 3,19h e consumo 1,39 kWh/km.
Em março, foi feita inspeção técnica na Transwolff dos primeiros veículos D9W, que iriam compor a frota piloto daquela operadora. As
poucas pendências técnicas foram relatadas e informadas aos fabricantes para as devidas correções.
Em junho, foi verificada a conformidade em relação às especificações técnicas emitidas pela SPTrans de 9 veículos encarroçados pela
CAIO em Botucatu – SP. Foi gerado documento da inspeção onde foram relatadas as não conformidades, sendo esse encaminhado aos
fabricantes para sanear as ocorrências.
Ainda em junho, foi verificada a conformidade em relação às especificações técnicas emitidas pela SPTrans de 3 veículos encarroçados
pela Marcopolo em Caxias do Sul - RS. Foi gerado documento da inspeção, onde foram relatadas as não conformidades, sendo esse
encaminhado aos fabricantes para sanear os defeitos. Nesta oportunidade, também foram realizados os testes para a verificação do
desempenho do sistema de ar condicionado daqueles veículos.
Em outubro, foram inspecionadas as instalações de recarga da frota piloto na Transwoff. Constatado que os equipamentos estão todos
instalados e prontos para operar.
Em novembro de 2019, foi entregue nova frota piloto composta por 15 ônibus movidos exclusivamente por baterias tracionárias. Esses
veículos passam a operar na linha 6030-10, Unisa – Terminal Santo Amaro a cargo da Transwolff. As especificações dos ônibus que
fazem parte dessa frota piloto estão a seguir relacionadas:
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Figura 2: Ônibus a Baterias Chassi BYD D9W

Carroceria CAIO Millennium IV - 2019
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Carroceria Marcopolo Torino G7 - 2019
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¾ PLANFROTA – CALCULADORA DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
A SPTrans em parceria com o Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA desenvolveu uma ferramenta para apoiar o planejamento
da renovação da frota de ônibus na Cidade de São Paulo. Esse programa depois de finalizado foi apresentado na terceira reunião do
Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas (Comfrota-SP), ocorrida em 14
de julho de 2019. O evento contou com representantes do governo, da indústria automobilística, de organizações não governamentais,
e principalmente dos representantes das Concessionárias ganhadoras da licitação do Sistema de Transporte.
O que é a PlanFrota
É a calculadora de emissões atmosféricas para apoio ao planejamento das frotas de ônibus do Sistema de Transporte, batizada de
PlanFrota, a qual avalia automaticamente se determinada frota de ônibus planejada para operar em um lote de concessão irá ou não
cumprir as metas de redução de emissões. Dessa forma, ela auxilia na fiscalização do cumprimento das metas de redução de emissões
e as Concessionárias. Nesse caso, ajudando-as no planejamento do cronograma de inclusão e exclusão de veículos de suas frotas.
A PlanFrota calcula as emissões anuais, de 2016 a 2038, de CO2, MP e NOx por lote de concessão. Para isso, insere-se a quilometragem
contratada, a caracterização da frota e as fontes energéticas utilizadas, com o objetivo de que todas as Concessionárias trabalhem
sobre a mesma base de cálculo, para verificar o impacto da frota nas emissões.
São comparadas em cada ano as emissões projetadas com os índices referentes a 2016, ano de referência para o qual foram
estabelecidas as metas de redução de emissões, e assim cumprir a Lei Municipal nº 16.802/2018,
Após a validação dessa ferramenta por todas as entidades envolvidas, foi realizada, em 16 de outubro de 2019, apresentação para
aproximadamente 50 representantes das Concessionárias do Sistema de Transporte.
Em 8 de novembro de 2019, o IEMA, em conjunto com a SPTrans, realizou treinamento aos representantes de todas as
Concessionárias, onde foi disponibilizada a ferramenta.
Além das Concessionárias, representantes
das empresas Mercedes-Benz e Scania,
do Sindicato das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros de São
Paulo (SPUrbanuss) e das organizações
Cities Climate Leadership Group
(C40) e International Council on Clean
Transportation (ICCT) acompanharam a
oficina a convite da SPTrans.

¾ VEÍCULO GUINCHO
– RECOMENDAÇÕES/
CARACTERÍSTICAS
Com a assinatura dos novos contratos,
as Concessionárias devem disponibilizar
no mínimo 01 (um) veículo guincho
por garagem. Este veículo deverá ser
equipado com o mesmo sistema de
monitoramento da frota de ônibus, tomada
de ar comprimido e elétrica, giroflex,
radiocomunicação, Equipamentos de
Proteção Individual - EPI’s, ferramentas
e dispositivos necessários para o
desenvolvimento das atividades de
atendimento ao socorro.
O guincho deverá ter características
técnico-funcionais que atendam às
operações de arraste e de içamento de
qualquer modelo de ônibus que operam no
Sistema de Transporte.
Para padronização desses veículos foi
elaborada e entregue às Concessionárias,
recomendação técnica contendo as
principais características para atendimento
às exigências contidas nos atuais contratos.

Fonte: Superintendência de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial
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¾¾ INSPEÇÃO DE FROTA
Para verificar as condições de manutenção e conservação dos veículos, são realizadas inspeções na frota vinculada aos serviços
contratados, prestados pelas Concessionárias, e autorizados nas modalidades Táxi, Escolar, Fretamento, Moto Frete e Carga Frete.
As inspeções são realizadas de forma programada, nas dependências das garagens das Concessionárias, no Centro Integrado de
Transporte – CIT ou nos organismos de inspeção acreditados, credenciados pela SMT. Em 2019, foram realizadas um total de 124.180
vistorias.
A seguir, planilha demonstrativa por modalidade:

Especificação Baú Moto Frete
Em 2019, foi realizado estudo pela SPTrans, por solicitação do Departamento de Transportes Públicos – DTP, para subsidiar a
elaboração de parâmetros técnicos sobre os baús utilizados nas motocicletas do serviço de motofrete, a fim de oferecer segurança ao
trabalhador que presta serviços de motofrete para o Município de São Paulo.
O objetivo do trabalho foi estabelecer as dimensões máximas (altura, largura e comprimento) onde pode ser instalado o baú para
motofrete e os parâmetros de referência (como “extremidade da traseira original”, por exemplo) para que a interpretação destas
diretrizes seja plenamente compreensível, mitigando ao máximo possíveis discrepâncias relativas à interpretação de texto, visando não
afetar a segurança e a dirigibilidade do motociclista no exercício da profissão.
Para a definição destas dimensões e os parâmetros de referência foram utilizadas fontes de pesquisa, como:
• Resoluções CONTRAN nº 356, 681 e 682;
• Portarias SMT nº 133 e 134;
• Levantamento de dados efetuados nas motocicletas vistoriadas no DTP – Departamento de Transportes Públicos;
• Organizações especializadas nos serviços de motofrete;
• Medidas antropométricas; e
• Fabricantes de baús e motocicletas comercializadas para o serviço de motofrete.
Com essas informações foi possível embasar as diretrizes necessárias para a determinação das dimensões e referências onde é
montado o baú para os serviços de motofrete, como mostrado, em caráter conclusivo, na figura a seguir:
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Figura 03 – Dimensões e referências do veículo

¾¾ PADRÕES TÉCNICOS VEICULARES
Tanto as especificações técnicas veiculares como as relativas à identidade visual dos
SPTrans
veículos doAutor:
Sistema
de Transporte passam por revisões periódicas induzidas pela
evolução tecnológica, por reclamações e sugestões de usuários e pelo atendimento à
legislação.
Em 2019, os Manuais dos Padrões Técnicos de Veículos foram revisados para ser parte
integrante do Edital de Licitação do Sistema de Transporte de Licitação que foi anexado
aos contratos de concessão assinados com as Concessionárias em setembro.
Foram analisados 94 desenhos entre anteprojetos e projetos de veículos que levaram a produção e posterior análise de conformidade
em 36 “veículos cabeça de série”, contemplando os diversos tipos e modelos tanto de chassi como de carroceria.
Foram realizados estudos, em conjunto com fabricante de carroceria, de projeto para veículo do tipo Microônibus para opção na
operação do Sistema Atende+. O veículo tem elevador instalado junto à porta de embarque e desembarque, espaço para 03 (três)
cadeirantes mais 09 (nove) passageiros sentados, além do espaço para mais 02 (duas) cadeiras de rodas dobradas. Posteriormente o
fabricante produziu um protótipo para apresentação e testes.

Foram realizados estudos para cada um dos tipos de veículos que compõem a frota operante do Subsistema Local, com vistas a
alterações no leiaute interno para eliminação do posto completo de cobrança. Posteriormente, foram elaborados veículos protótipos e
os novos veículos a serem produzidos possuem plantas aprovadas contemplando o leiaute definitivo.
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Por demanda da Secretaria da Pessoa com Deficiência, foram realizados estudos visando à possibilidade dos veículos terem espaço
para dois cadeirantes. Após os estudos preliminares, foi concluída a possibilidade de atender ao solicitado no veículo do tipo articulado
de 23 metros, inclusive já há um veículo produzido dentro dessas condições em testes, se aprovado, essa alteração será incorporada
ao Manual dos Padrões Técnicos Veiculares. Os estudos continuam para outros tipos de veículos.
Devido à obrigatoriedade de instalação de portas USB em veículos usados, foram realizados em conjunto com as Concessionárias,
estudos para opções de instalação do dispositivo. Posteriormente, foram elaborados além de procedimentos, protótipos dos diversos
tipos de veículos que compõem o Sistema de Transporte e repassado às Concessionárias para aplicação, caso optem por esse modelo
de instalação para atendimento ao determinado em contrato.
Para garantir a segurança e manutenção da eficiência do ar condicionado, foram realizados estudos, acompanhamento e reuniões
periódicas com os fabricantes de equipamentos e Concessionárias, visando o aperfeiçoamento do sistema, que resultou na melhoria
do acesso para manutenção dos dutos e instalação dos filtros de cabine (anti-pólen).

¾¾ AUDITORIAS DE MANUTENÇÃO
De acordo com o previsto nos Contratos de Concessão e com vistas à constatação da conformidade dos processos de manutenção
adotados pelas Concessionárias do Sistema de Transporte, para preservação do estado de conservação da frota, segurança e conforto
dos usuários, foi dada continuidade à realização dos ciclos de auditorias nos processos de manutenção dessas Concessionárias,
baseadas nos critérios e conceitos das Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 19011.
Nas auditorias, são avaliados elementos amostrais, envolvendo documentação, registros de manutenção e entrevistas com
empregados. Sobre os resultados obtidos são estabelecidas as medidas corretivas e oportunidades de melhoria no processo de
manutenção.
O percentual resultante da avaliação de cada unidade das Concessionárias representa o grau de adequação aos quesitos aplicados ao
processo de manutenção da frota: organização geral da manutenção, recursos humanos, gestão de materiais e serviços, planejamento
e controle da manutenção, execução da manutenção preventiva e corretiva, inspeção dos veículos, limpeza e conservação da frota,
equipamentos e ferramentas e disposição funcional da garagem. As unidades das Concessionárias são consideradas aprovadas com
pontuação maior ou igual a 70%, vide tabela a seguir:

Durante 2019, foram realizadas 83 auditorias em 42 unidades das Concessionárias, o que representa dois ciclos completos.
A classificação das Auditorias de Processo de Manutenção do 2º semestre de 2019 foi:
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¾¾ AUDITORIAS DE ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS – OIA(S)
A SPTrans, em atendimento à Portaria da SMT, realiza, semestralmente, auditorias nos Organismos Acreditados pelo INMETRO e
credenciados para inspeção veicular da frota de serviços autorizados (táxi, escolar, moto-frete, fretamento e carga-frete).
Em 2019, foram realizadas 30 auditorias nos 15 organismos credenciados.

¾¾ IDENTIDADE VISUAL DE VEÍCULOS
Cabe à SPTrans o gerenciamento, controle e a fiscalização da identidade visual, conforme diretrizes estabelecidas no “Manual de
Identidade Visual dos Veículos”.
O Manual apresenta as características básicas a serem seguidas para a diagramação e implementação da comunicação visual interna e
externa dos veículos.
Assim como há a revisão do Manual de Padrões Técnicos
Veiculares quando da implantação de novas tecnologias faz-se
necessária também a revisão e inclusão de novas informações
no Manual de Identidade Visual, para mantê-lo atualizado.
Em atendimento à Lei Estadual nº 16.756/2018 e a Resolução
CPA-SMPED 027.2019, foi criado grupo de trabalho para definir
regras e características para a implementação do símbolo
mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro
Autista – TEA no ônibus do Município de São Paulo. A seguir,
modelo do novo adesivo para aplicação nos ônibus.
Feita adequação e estudo para otimizar as informações no
para-brisa dianteiro, aumentar o campo de visão do motorista
e minimizar a duplicidade de informações aos usuários, foi
implantada nova Placa Frontal com medidas reduzidas.
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Realizado estudo e desenvolvimento da proposta de criação da nova identidade visual para a frota de ônibus no Sistema de Transporte
com o acompanhamento da produção dos primeiros veículos nas Concessionárias.

Em 2019, foram analisados 6 desenhos e/ou anteprojetos de pintura para aplicação em ônibus novos que foram incluídos no Sistema
de Transporte, e analisados, em média, 80 modelos de veículos com a nova identidade visual.
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6. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contratada pela SMT, a SPTrans cumpre papel importante na regulação, gestão e fiscalização dos serviços do Sistema de Transporte
Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo. O gerenciamento dos contratos compreende, em linhas gerais, a avaliação
da qualidade dos serviços prestados, negociação com as Empresas Operadoras, gestão de cláusulas contratuais, e aplicação de
penalidades previstas.

¾¾ AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Dados e Informações do Sistema de Transporte
Com objetivo de melhorar os serviços e o desempenho do Sistema de Transporte,
mensalmente são gerados, analisados e divulgados indicadores e informações
relativas ao desempenho e à qualidade, de forma a prover subsídios ao processo
de tomada de decisão e apoiar ações de correção e melhoria dos processos de
planejamento, especificação e fornecimento das viagens aos usuários, bem como
atender demandas legais, contratuais e da população da cidade.
Produção e Produtividade do Sistema de Transporte
Informações e indicadores gerados e consolidados em relatórios e informativos técnicos mensais e periódicos, que são disponibilizados
às áreas da SPTrans, Concessionárias do Sistema de Transporte, empresas e órgãos da Administração Pública, bem como à toda a
população, por meio dos sites da SPTrans, da PMSP e do atendimento a demandas específicas.
Os resultados são apurados por grupos, subdivididos em lotes, por área de operação, e tipo de dia – útil, sábado e domingo, sentido de
operação – bairro/centro e centro/bairro e faixa horária do dia. São elaborados comparativos históricos de evolução dos resultados e
analisadas as variações de comportamento dos indicadores. Nos quadros a seguir são apresentados os principais resultados de 2019.
Em setembro de 2019, foram emitidas as primeiras Ordens de Serviços Operacionais (OSOs) dos novos contratos de concessão de
operação do transporte público, que estabeleceu três grupos contratuais: Estrutural, Local de Articulação Regional e Local de
Distribuição. Com isso, todas as medições foram adaptadas à nova realidade contratual.
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BASE: DEZEMBRO/2019

Fonte: Gerência de Avaliação de Projetos de Transporte
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CMF – CAPACIDADE MÉDIA DA FROTA
BASE: DEZEMBRO/2019

Fonte: Gerência de Avaliação de Projetos de Transporte
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ICV – ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS
BASE: DEZEMBRO/2019

IPP – ÍNDICE DE PONTUALIDADE DAS PARTIDAS
BASE: DEZEMBRO/2019

Fonte: Gerência de Avaliação de Projetos de Transporte

Fonte: Gerência de Avaliação de Projetos de Transporte
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REDE DE LINHAS DA MADRUGADA – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
BASE: DEZEMBRO/2019
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Fontes: Sistema de Informações de Oferta de Transporte Coletivo – InfoTrans; e
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE

SPTrans

REDE DE LINHAS DA MADRUGADA
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
BASE: DEZEMBRO/2019
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Índice de Qualidade do Transporte – IQT
O objetivo do indicador é promover a melhoria contínua dos serviços prestados, estabelecendo um ranking do desempenho das
Concessionárias, possibilitando, àquelas que apresentarem resultados inferiores, empreenderem esforços para atingir o nível das
demais, elevando, assim, a qualidade do Sistema de Transporte.
O IQT é processado mensalmente e avaliado em ciclos semestrais. Durante 2019 foi realizado o 17º Ciclo de Avaliação, cujo resultado
foi classificado como Regular.
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Em razão da assinatura da emissão das Ordens de Serviços Operacionais – OSO’s do novo contrato de concessão do transporte
público, em setembro/2019, o 18º Ciclo de Avaliação (1º ciclo do novo contrato), iniciou em outubro/2019, obtendo resultado parcial
classificado como regular.
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Abaixo, segue o ranking de desempenho, parcial referente ao 18º Ciclo de Avaliação (1º ciclo de avaliação dos novos contratos).
DÈcimo Oitavo Ciclo de AvaliaÁ„o - Outubro a Dezembro 2019

Grupo

E
S
T
R
U
T
U
R
A
L

Lote

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
AR0
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR9
D1

D
I
S
T
R
I
B
U
I
«
√
O

D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

ConsÛrcios/
Empresas

Sistema de
Transporte
(Empresa)

Passageiros
no Regime de
Transportados - mÈdia
ContrataÁ„o
set a dez/19
(Empresa)

Empresas

IQT mÈdio por Empresa

ConsÛrcio
Bandeirante
SambaÌba
MetrÛpole
Via Sudeste
Mobibrasil
Graja˙
MetrÛpole
ConsÛrcio
Transvida
Gatusa
ConsÛrcio
Transvida
ConsÛrcio
Bandeirante
SambaÌba
MetrÛpole
Express
Via Sudeste
Mobibrasil
ConsÛrcio KBPX
Gato Preto
ConsÛrcio
Transvida
ConsÛrcio
Transnoroeste
ConsÛrcio
Transnoroeste
Transuni„o
Upbus
PÍ ssego
Allibus
Transuni„o
Movebuss
A2

Santa BrÌgida
Gato Preto
SambaÌba
MetrÛpole
Via Sudeste
Mobibrasil
Graja˙
MetrÛpole
Campo Belo
Transppass
Gatusa

79,68
88,69
76,35
67,64
73,86
71,21
70,04
66,46
86,87
72,85
86,33

8
2
13
30
19
23
27
32
3
20
4

4
1
5
10
6
8
9
11
2
7
3

8.268.502
1.242.028
7.842.453
9.401.064
6.116.403
6.104.698
6.820.150
7.150.040
6.395.661
3.785.772
3.087.335

Ambiental

68,80

29

11

2.490.519

Santa BrÌgida
Gato Preto
SambaÌba
MetrÛpole
Express
Via Sudeste
Mobibrasil
KBPX
Gato Preto
Campo Belo
Transppass
Norte Buss
Spencer
Norte Buss
Spencer
Transuni„o
Upbus
PÍ ssego
Allibus
Transuni„o
Movebuss
A2

Transcap
Alfa Rodobus

Transcap
Alfa Rodobus

77,45
90,28
70,94
69,62
76,16
74,84
70,67
78,70
80,94
82,98
67,36
76,10
71,29
75,55
78,60
61,48
85,52
63,23
74,60
48,58
71,03
60,02
65,41
64,21
71,61
76,46

11
1
25
28
14
17
26
9
7
6
31
15
22
16
10
36
5
35
18
38
24
37
33
34
21
12

5
1
8
10
6
7
9
4
3
2
12
4
8
5
2
13
1
12
6
15
9
14
10
11
7
3

2.752.677
332.400
8.819.006
7.427.021
7.091.948
4.275.183
1.966.126
3.347.369
3.986.772
2.553.542
3.320.747
9.442.586
1.910.180
6.271.725
1.905.772
8.138.490
1.641.696
7.435.477
11.771.800
1.458.600
8.243.845
6.991.925
10.334.529
8.463.541
3.365.848
2.257.024

IQT por ConsÛrcio /
Empresa

no Sistema de no Regime de
Transporte
ContrataÁ„o
(ConsÛrcio)
(ConsÛrcio)

80,86

5

3

76,35
67,64
73,86
71,21
70,04
66,46

9
25
16
18
22
26

4
8
5
6
7
9

81,65

3

2

86,33

1

1

78,83

6

2

70,94
69,62
76,16
74,84
70,67
78,70
80,94

20
23
11
13
21
7
4

7
9
4
5
8
3
1

74,15

15

6

75,29

12

4

76,26

10

3

61,48
85,52
63,23
74,60
48,58
71,03
60,02
65,41
64,21
71,61
76,46

30
2
29
14
32
19
31
27
28
17
8

11
1
10
5
13
7
12
8
9
6
2

IQT MÈdio por Lote

IQT MÈdio do
Sistema de Transporte

74,62

68,80

73,98
71,96

68,91

ComitÍ do Sistema de MediÁ„o do Desempenho Organizacional - SMDO SPTrans
Escala de AvaliaÁ„o
Bom - entre 76 e 92,99
Regular - entre 60 e 75,99
Ruim - abaixo de 60

Apuração da Velocidade Comercial Média do Sistema de Transporte
A velocidade média dos veículos do Sistema de Transporte é apurada e divulgada mensalmente, por meio de relatórios informativos,
em todos os Corredores e nas Faixas Exclusivas. Em 2019 houve variação positiva, quando comparado com 2018, e as velocidades se
mantiveram entre moderada e rápida, registrando apenas um resultado classificado como lento, no Corredor Berrini.

Fonte: Sistema On-line Analytical Processing - OLAP
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Hora Pico Padrão: Manhã das 5h às 10h / Tarde das 6h às 22h

Indicadores de Desempenho Institucional
Em atendimento ao Decreto nº 53.916/13, foi realizada a apuração dos indicadores estabelecidos no Termo de Desempenho
Institucional. Devido a fase de transição estabelecida no Edital de Licitação do Sistema de Transporte de Licitação para Prestação e
Exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, que alterou a composição do grupo de
indicadores que compõe o IQT durante os três primeiros ciclos dos novos contratos, e os impactos que tais mudanças acarretam nos
resultados do IQT, verifica-se que a SPTrans alcançou os resultados projetados para fechamento parcial do 1º ciclo de avaliação dos
novos contratos.

Indicadores de Desempenho relativos à Qualidade dos Serviços Públicos
A Lei nº 14.173/06, regulamentada pelo Decreto nº 47.972/06 estabelece, nos incisos de I a VIII do artigo 18, os indicadores de
desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos no Município de São Paulo. Conforme define a Lei 14.990/06, a aferição dos
resultados é anual e a divulgação feita por meio do Site da PMSP – Portal Transparência.
Foram apurados e disponibilizados os resultados do exercício de 2019 dos oito indicadores que avaliam aspectos relativos à operação,
manutenção e conservação da frota, limpeza de terminais e tempos de deslocamento dos usuários. Em atendimento à determinação
do Tribunal de Contas do Município, foram associados, ainda, mais cinco indicadores tendo como fonte de coleta de dados pesquisas
de satisfação dos usuários.
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Fonte: Superintendência de Avaliação de Projetos e de Serviços de Transporte
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De acordo com a tabela acima, verifica-se que 6 (24%) indicadores tiveram variação positiva, 15 (60%) mantiveram os resultados e 4
(16%) tiveram variação negativa, entre os anos de 2018 e 2019.

Indicadores de Qualidade – Qualiônibus
Em parceria com a WRI Brasil Cidades Sustentáveis, organização que auxilia governos na implementação de projetos e políticas
públicas, dentre outras, na área de mobilidade, em 2019 foi dada continuidade aos trabalhos relativos à participação da SPTrans no
“Grupo de Benchmarking QualiÔnibus”, que visa à troca de experiência e de boas práticas entre os provedores do transporte coletivo
(operadores, gestores e reguladores) para promover a melhoria da qualidade para o cliente do transporte.
Sob coordenação da WRI, juntamente com as cidades participantes, a SPTrans participou de reuniões mensais on-line nas quais foram
apresentados e discutidos temas considerados relevantes para a melhoria dos sistemas de transporte coletivo, destacando-se, temas
de Conforto nos pontos de ônibus, Bilhetagem Eletrônica, Renovação de Frota, Cálculos Tarifários, Ônibus Elétricos, entre outros.
A SPTrans também participou da reunião presencial que ocorreu em Belo Horizonte, em novembro de 2019.

¾¾ GESTÃO E CONTROLE DOS CONTRATOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Edital de licitação de delegação, por concessão, da prestação e exploração do serviço de transporte coletivo público de
passageiros, na cidade de São Paulo.
Durante 2019, foi dada sequência aos Editais de Licitação nºs 001, 002 e 003/2015-SMT.GAB, respectivamente dos Grupos Estrutural,
Local de Articulação Regional, e Local de Distribuição. Durante esse período, os serviços de transporte público foram contratados
de forma emergencial. Em 2019, foram iniciados contratos emergenciais: no Subsistema Estrutural (áreas 1, 2, 8, e parte das áreas
6 e 7), nas datas de 18 de janeiro de 2019 e 17 de julho de 2019; no Subsistema Estrutural (área 4), na data de 1º de maio de 2019;
no Subsistema Estrutural (áreas 3, 5 e parte das áreas 6 e 7), na data de 28 de março de 2019, após o término do processo de
Chamamento Público nº 001/19-SMT.GAB; no subsistema local, na data de 24 de junho de 2019.
Quanto aos Editais de Licitação nºs 001, 002 e 003/2015-SMT.GAB, as propostas foram analisadas, homologadas, adjudicadas,
e os novos contratos foram assinados em maio/2019. Entretanto, decisão do Tribunal de Justiça de maio/19 declarou a
inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Municipal nº 16.211/15, que definia o prazo de 20 anos para a concessão dos serviços.
Diante disso, foram realizados estudos econômico-financeiros sobre o impacto de redução de prazo dos novos contratos para 15 anos,
resultando na redução da TIR (Taxa Interna de Retorno) dos novos contratos de 9,85% a.a. para 9,1% a.a.. Com isso, foram assinados
Termos de Aditamento aos contratos reduzindo a TIR e o prazo para 15 anos, e em 09/09/2019 iniciou-se a operação dos serviços das
novas contratações, com expedição de novas Ordens de Serviço Operacional.
Ações voltadas ao aprimoramento das atividades de gestão dos itens contratuais
No decorrer de 2019, foram intensificadas as ações voltadas ao aprimoramento das atividades de gestão dos itens contratuais, tanto
no âmbito econômico, como administrativo e técnico. Os níveis de cumprimento dos requisitos contratuais dos Subsistemas Estrutural
e Local – Lotes Operacionais Estrutural, Articulação Regional e Distribuição foram, em sua maioria, superados, se comparados a
exercícios anteriores, elevando a adimplência.
Dentre as principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
• Celebrados contratos de Concessão oriundos do processo de licitação das concorrências nº 001/15 – SMT/GAB, 002/15 – SMT/GAB e
003/15 – SMT/GAB;
• Articulação com a SMT na gestão dos contratos de Concessão firmados;
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• Controle e manutenção da sistemática de cobrança dos documentos comprobatórios de Regularidade Fiscal, em conformidade
com o previsto nos contratos de concessão, tais como: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão de Tributos da Secretaria da Fazenda - Tributos Mobiliários, Certidão
Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de
Tributos Imobiliários da Prefeitura Municipal de São Paulo, Certidão de Rol Nominal da Prefeitura Municipal de São Paulo;
• Controle e manutenção da sistemática de cobrança para apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo
em 2018 e, revestidos das formalidades legais exigidas, Balancete semestral relativo ao primeiro semestre de 2019, acompanhando a
entrega feita por todas as empresas dos Subsistemas Local e Estrutural;
• Controle e manutenção da cobrança para apresentação dos documentos relativos às garagens;
• Elaboração de relatórios de acompanhamento dos contratos emergenciais para encaminhamento à SMT;
• Imposição de multas pelo desatendimento aos itens contratuais.
Dentre as principais melhorias, destacam-se:
• Implantação da Norma e Procedimentos de Gestão dos Contratos do Sistema de Transporte, em consonância com as diretrizes
definidas pela Administração da SPTrans e com o plano de metas, estabelecendo as responsabilidades e procedimentos referentes à
gestão, acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, envolvendo as Áreas Técnicas da SPTrans;
• Interação e agilidade entre as áreas da SMT, envolvidas no acompanhamento dos contratos do Sistema de Transporte firmados;
• Melhorias no fluxo de informação junto às diversas Áreas da Empresa, necessárias à gestão dos contratos;
• Utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI nos processos de gestão dos Contratos do Sistema de Transporte.
• Maior agilidade na obtenção de informação e documentos junto às Concessionárias com os serviços on-line;
• Atendimento às Concessionárias, objetivando minimizar infrações contratuais, propiciando melhor desempenho.

7. GESTÃO DA RECEITA E REMUNERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
¾¾ RECEITA E REMUNERAÇÃO DO SISTEMA
Na gestão da receita e remuneração do Sistema de Transporte, destacam-se, no exercício de 2019, por regime de competência, os
seguintes fatos:
• Passageiros Transportados
Em 2019, o volume total de passageiros transportados do Sistema diminuiu 5,81% (162,5 milhões) em relação a 2018 (Quadro 1).
A variação negativa está relacionada com os seguintes fatos:
- Inauguração de novas estações do Metrô nas linhas Amarela e Lilás;
- Transporte por aplicativo;
- Medidas de controle e combate à fraude.
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O comparativo das médias dos dias úteis reflete a redução real de passagens, em torno de 6,44% (Quadro 1). Observa-se que as
variações são menores nos meses de jan (-2,70%), fev (-3,35%); jun (5,73%) e jul (-6,07%) (Quadro 2) em virtude de controle e
combate à fraude sobre o BU Estudante que tem menor utilização nesses meses.

A seguir são apresentadas as distribuições de demanda de passageiros por modalidade de pagamento de tarifa, considerando as
médias dos dias úteis (Quadro 3).

As variações demonstradas no Quadro 3 são explicadas empiricamente pelos seguintes fatores:
- Dinheiro (-8,23%) e Comum (-6,09%): - Inauguração de novas estações do Metrô.
- Vale-Transporte: Nova política tarifária aplicada ao BU Vale-Transporte (+3,78%):
a. Reajuste de tarifa de R$ 4,30 para R$ 4,57, em 20/02/2019;
b. Medida de redução de 3 para 1 na integração a partir de 01/03/2019. As integrações (ônibus x ônibus) relativas ao ValeTransporte reduziram em 22,9% no mesmo período;
c. Alteração do tempo de integração entre ônibus de 2 para 3 horas a partir de 01/03/2019.
Tais medidas foram revogadas entre 10/06/2019 e 18/08/19 em função de liminar judicial.
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-- Estudante Pagante (+17,09%) e Gratuidade Estudante (-24,40%): - Medidas para coibir fraudes e evitar o uso indevido do beneficio do
BU Gratuidade Estudante, justificam o aumento no pagante de tarifa com desconto de 50% e a redução na gratuidade;
-- A redução (-15,12%) no total das integrações (item 7 do Quadro 3) se deu nas integrações do BU Comum (-10,45%) e nas integrações
do BU VT (-22,9%).
• Receita Total do Sistema
Reajuste Tarifário
Com o objetivo de melhor adequação da receita aos custos do Sistema, em 7 de janeiro de 2019 as tarifas de ônibus e trilho sofreram
reajuste da tarifa básica, passando para R$ 4,30. O reajuste tarifário foi equivalente à inflação do período de 2016 a 2018, de 12,2% (IPC/
FIPE), quando a tarifa variou em 13,2% (de R$ 3,80 para R$ 4,30). A tarifa integrada (ônibus + trilho) passou para R$ 7,48. Os bilhetes
temporais também apresentaram reajustes em suas tarifas, passando para R$ 16,40 (24 Horas) e R$ 208,90 (Mensal).
Em 20 de fevereiro de 2019, a tarifa do Vale-Transporte deixou de ter subsídio público, sendo fixada com o valor de R$ 4,57, diferenciandose em relação à tarifa básica do sistema de R$ 4,30. A medida teve como objetivo não conceder subsídio ao empresário, que era o
principal beneficiário da política anterior. Em 10 de junho de 2019, a tarifa diferenciada do Vale-Transporte foi suspensa judicialmente,
voltando a ser aplicada a partir de 19 de agosto de 2019, após decisão do STJ.
Evolução 2018 – 2019
A receita tarifária apresentou, em 2019 um aumento R$ 408 milhões (8,15%) em relação a 2018. Esse aumento é resultado,
principalmente, do reajuste na tarifa nominal de 7,5% (de R$4,00 para R$4,30), ocorrido em 07/01/2019, do reajuste no Vale-Transporte
(de R$4,30 para R$4,57) e de medidas de redução das integrações aplicadas ao Vale-Transporte.
A receita tarifária por passageiro transportado apresentou variação positiva de 14,53% em relação a 2018. Além das justificativas
expostas acima, a receita tarifária média por passageiro teve um maior resultado devido a menor demanda de passageiros em 2019.

Quadro 4
RECEITA TARIFÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS - Regime de Competência
1 ( )
2018
2019
Receita Anual (em R$ milhões)
5.006,2 5
.414,2
Receita por Passageiro Total (R$/pass) 1
,79
2,05 1

Fonte: Gerência de Programação Econômico Financeira
(1)
ano.

Var%
8,15%
4,53%
do

Em 2019, foram repassados ao Sistema R$ 2.936,3 bilhões de recursos orçamentários a título de compensação tarifária (regime de
competência), representando uma redução de 2,67% em relação a 2018 (Quadros 5 e 6). Além desse valor, foram repassados mais
174,2 milhões relativo à DEA -Dívida de Exercício Anterior, totalizando 3.110,5 bilhões.

Quadro 5
RECURSOS OR«AMENT¡ RIOS - 2018 (R$ milhı es) - Regime de CompetÍ ncia
MÍ s

jan

Fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

Valor

205,5

221,6

259,8

271,0

265,1

271,2

214,4

331,0

220,9

302,9

263,3

190,3

3.017,0

Fonte: GerÍ ncia de OrÁamento e FinanÁas
Valor aprovado ñ Lei OrÁament· ria Anual n∫ 16.772 de 27/12/2017, R$ 2.101,1 bilhı es. CrÈdito adicional suplementar de R$ 915,9 milhı es.

RECURSOS OR«AMENT¡ RIOS - 2019 (R$ milhı es) - Regime de CompetÍ ncia
MÍ s

jan

Fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

Valor

270,1

236,1

322,9

212,9

257,9

195,7

190,9

289,0

298,6

220,3

350,2

265,9

3.110,5

Fonte: GerÍ ncia de OrÁamento e FinanÁas
Valor aprovado ñ Lei OrÁament· ria Anual n∫ 17.021 de 27/11/2018, R$ 2.626,5 bilhı es. CrÈdito adicional suplementar de R$ 484,0 milhı es.

A receita total, incluindo todas as entradas, teve um acréscimo de 4,08% em relação a 2018, aumento de R$329,3 milhões.
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• Remuneração das Concessionárias
Em 09/09/2019 iniciou-se nova metodologia de remuneração de acordo com o Edital de Licitação para Delegação, por Concessão,
da Prestação e Exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo – Edital de Licitação do
Sistema de Transporte.
Com os novos contratos, as Concessionárias passaram a ser remuneradas de acordo com a sistemática da fase de transição, ou
seja, remuneração por passageiro transportado ajustada às variações de custo e de demanda. Os sistemas de remuneração foram
adaptados para contemplar as alterações da nova sistemática.
Além disso, os Editais de Licitação do Sistema de Transporte previam obrigações acessórias com o custeio de Terminais de
Transferência e das bilheterias de Terminais a serem realizados por um fundo de investimento constituído pelas empresas contratadas
que, entretanto, até o final de 2019, ainda estava sendo criado e formalizado. Por isso, nesse período essas obrigações acessórias
atribuídas ao fundo de investimento deixaram de ser remuneradas no escopo dos novos contratos de concessão. Pela mesma razão,
os investimentos a serem realizados pelo fundo de investimento ainda não constituído não foram remunerados. Os valores de
investimento previstos nos Editais para o primeiro ano do contrato passaram a ser descontados da remuneração das Concessionárias
em parcelas mensais e depositados em conta própria para aporte ao fundo de investimentos quando da sua efetiva constituição,
atendendo determinação do Tribunal de Contas do Município (TCM).
Evolução 2018 – 2019
Em 2019, o valor pago a título de remuneração apresentou uma redução de 0,62% (-R$ 50,2 milhões) em relação ao ano anterior. Um
fator relevante para explicar a redução é a queda da demanda de passageiros, que compensou a revisão de preços dos contratos,
em torno de 4,39% (cesta de índices dos novos contratos de concessão), e outros aumentos de custos, como ampliação da frota com
ar condicionado. Outro fator é que a partir de 09/09/2019, de acordo com as novas regras de contratação, o custeio de Terminais de
Transferência e das bilheterias de Terminais não está mais somado na remuneração das Concessionárias.
O valor médio unitário de remuneração por passageiro transportado elevou-se em 5,50% em relação ao ano anterior.
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Em 2019, o Serviço Atende+, que possui dotação orçamentária própria, foi remunerado no valor de R$ 88,8 milhões.
Relativamente às multas do RESAM, em 2019, foi descontado da remuneração das Concessionárias o montante de R$38,6 milhões.
• Custo do Sistema de Transporte
Evolução 2018 – 2019
O aumento no custo total do Sistema foi de 0,2%, incluindo os custos de remuneração das Concessionárias, despesas com a operação
e manutenção dos Terminais de Transferência, comercialização de créditos eletrônicos, gerenciamento do Sistema (limitado a 3,5% da
receita total do Sistema).

¾¾ BILHETE ÚNICO
Atendimento aos Usuários do Bilhete Único
Em 2019, objetivando aperfeiçoar o processo de atendimento
aos usuários do Bilhete Único, foram implantadas as seguintes
medidas de melhoria:
• Inauguração do novo Posto Central de Atendimento, que
centralizou o atendimento antes realizado em 4 endereços
diferentes, garantindo maior conforto e comodidade a todos os
perfis de usuários do Bilhete Único;
• Redução do Tempo Médio de Atendimento -TME, mantendo-se
dentro da meta da Empresa, que define o TME máximo de 25
minutos no novo Posto Central;
• Implantação de novo procedimento para redução das
filas durante os meses de pico, com utilização de tablet e
encaminhamento das demandas dos usuários via whatsapp para
retorno pela central ao usuário, tirando-o da fila e resolvendo a
demanda via “backlog”;

• Revisão do conceito de cobrança do valor de 7 tarifas vigentes
para emissão de 2ª via de Bilhete Único Comum personalizado
e taxa de revalidação, alterando, também, a regra para que o
pagamento seja feito exclusivamente em pecúnia;
• Encerramento das atividades do Posto de Atendimento da Rua
XV de Novembro, centralizando todo o atendimento no novo
Posto Central (BV3), localizado na Rua Boa Vista, 274, mezanino;
• Expansão das equipes de atendimento alocadas nos Postos
do Programa Descomplica SP, incorporando, também, todos os
serviços dos órgãos da SMT;
• Revisão do FAQ, script e cartas de serviços com as adequações
necessárias para alinhamento com as novas diretrizes do Decreto
58.639/2019 e Portaria 050/2019;

• Desenvolvimento do Plano de Gestão de Crise para atendimento
aos usuários do Bilhete Único durante os meses de Pico,
com adequações estruturais para aumento da capacidade de
atendimento dos postos e mais 60 colaboradores;

• Ampliação dos serviços de atendimento online disponíveis
por meio do Portal SP156, atingindo uma média de 6 mil
atendimentos mensais;

• Remanejamento da Equipe para o novo setor administrativo, em
espaço integrado ao novo Posto Central;

• Desenvolvimento do link de consulta da situação do Bilhete
Único, por meio do número lógico ou CPF, em ambiente aberto
com a anuência do solicitante;

• Recebimento de doação da Plataforma de Agendamento Online
para atendimento aos usuários do Bilhete Único;
• Revisão dos convênios das Entidades Estudantis, passando a
contemplar uma nova forma de solicitação, totalmente online,
por meio da plataforma de atendimento online, própria das
entidades;
• Revisão dos convênios das Entidades Estudantis, passando
a contemplar, a título de contrapartida, três desenvolvedores
alocados na equipe de Tecnologia da Informação para
aprimoramento dos sistemas utilizados para atendimento aos
estudantes;
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• Elaboração do Plano Anual de Treinamento para os
colaboradores alocados no atendimento aos usuários do
Bilhete Único, contemplando treinamento comportamental e
procedimental, totalizando mais de 400 colaboradores treinados
com carga horária de 40 horas.

• Criação de um canal de comunicação para dúvidas e resolução
de problemas decorrentes das utilizações de cartão de crédito e
débito dentro do Projeto Piloto do EMV;
• Criação de novo procedimento para conferência dos Bilhetes
recolhidos dos Postos de Atendimento, com ocorrência de
cancelamento por “danificado SPTrans”, substituindo a anterior
necessidade de cortar os cartões manualmente, para uma
nova forma automatizada, com posterior encaminhamento dos
resíduos para leilão.

SPTrans

¾¾ PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE DO BILHETE ÚNICO
Em 2019, a SPTrans intensificou as medidas de prevenção e combate à fraude.
Em janeiro/2019 a SMT publicou duas Portarias com medidas para coibir as fraudes, que entraram em vigor em 1º de fevereiro de
2019, contemplando:
• Definição de limite de crédito do tipo comum em qualquer cartão do Bilhete Único sem dados pessoais impressos (antigo anônimo).
Esses modelos de cartões aceitam, no máximo, cargas de 10 tarifas (R$ 43,00 no valor atual).
• Cancelamento automático de cartões de Bilhete Único flagrados contendo recargas irregulares ou ilícitas.
Em fevereiro de 2019, foi lançado o novo modelo de Bilhete Único “Cartão Prata”, com tecnologia moderna, mais seguro e prático, com
maior capacidade para armazenamento de crédito. A solicitação é feita pelo site da SPTrans, no link:
http://bilheteunico.sptrans.com.br/cadastro.aspx.
Desde o seu lançamento, já foram emitidos cerca de 1.940.519 cartões do Bilhete Único “Prata”.
O cartão deve ser retirado, gratuitamente, em um dos postos da SPTrans.
Essas medidas têm como objetivo restringir o acesso de fraudadores ao Bilhete Único e a comercialização irregular de créditos e
cartões, prática criminosa que onera o Sistema de Transporte e o usuário que paga tarifa.
Em 2019, foram cancelados 1.299.941 cartões de Bilhete Único com indícios de fraude, o que representa um aumento de 25% na
quantidade de cartões cancelados.
A adequação nos procedimentos de cancelamento de cartões - medidas de combate à fraude foram responsáveis pela queda na
quantidade de cartões cancelados/apreendidos por motivo de uso indevido por terceiros, e pelo aumento da quantidade de cartões
cancelados por motivo de recarga falsa.
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Também em fevereiro de 2019, houve alteração no processo de envio de dados dos alunos para a concessão do Bilhete Único Estudante, o que restringiu, ainda mais, a possibilidade de concessão indevida do benefício.
Ainda em fevereiro/2019, a Prefeitura de São Paulo, por meio da publicação do Decreto nº 58.639, que consolida e atualiza as
normas sobre o Bilhete Único, introduziu diversas alterações, dentre as quais se destacam:
• obrigatoriedade do cadastro para adquirir o cartão de Bilhete Único;
• prazo de validade para o cartão e para os créditos eletrônicos armazenados neste;
• alteração nas integrações para beneficiários de Vale-Transporte;
• proibição do acúmulo de crédito eletrônico estudante para o mês seguinte; e
• adoção de medidas punitivas para usuário que cometer irregularidade com o cartão.
Em abril de 2019, a SMT publicou a Portaria nº 050-SMT.GAB, que fixa a legislação sobre o Bilhete Único e dá continuidade à adoção de
medidas de combate à fraude, destacando:
• aquisição de somente um cartão de Bilhete Único por usuário, mediante cadastro;
• limites para acúmulo de créditos nos cartões, de acordo com o perfil do usuário;
• atualização de saldo acumulado em cartão, 180 dias após reajuste tarifário;
• previsão de penalidades para uso irregular do cartão; e
• obrigatoriedade de cadastro no CadÚnico para estudante de “baixa renda” que deseja o benefício da gratuidade.
Rede de Venda e Recarga de Créditos

Quadro 2 -

Projeto Piloto Pagamento de Passagem com Cartões de Crédito
e Débito - em setembro/2019 teve início o projeto piloto para
viabilizar o pagamento das passagens por meio de cartões de
crédito e débito, com tecnologia por aproximação – NFC (Near Field
Communication), sem a necessidade do uso de Bilhete Único.

LEIAUTE
Bilhete ⁄ nico Mensal 4K
Bilhete ⁄ nico AnÙnimo MASP - 4K
Comum 8 Viagens

Inicialmente, os equipamentos foram instalados em 200 veículos
de 12 linhas. Nesses veículos, além das formas convencionais de
pagamento, por meio de dinheiro ou Bilhete Único, o pagamento
pode ser feito, também, com o uso de cartões com tecnologia por
aproximação, smartphones e smartwatches.
Até o início de dezembro de 2019 foram efetuadas 13.442
transações com cartões de crédito/débito, mas cerca de 2,9 milhões
de passageiros podem ser beneficiados mensalmente com esse
novo meio de pagamento de passagens.
A implantação do projeto piloto não teve custos para a PMSP, e
estima-se que ao longo de 2020 toda a frota estará equipada para
receber o pagamento das passagens por meio de cartões de crédito
e débito, smartphones e smartwatches.
Implantação de equipamentos de recarga nos ônibus - em
dezembro/2019, a frota total de veículos em operação no Sistema
foi de 14.075 carros, dos quais 10.699 (isso é, 76% da frota) já
contam com terminais de recarga instalados em seu interior. Os
equipamentos possibilitam recargas de créditos de vale-transporte,
gratuidade de estudantes e créditos adquiridos por meio de
aplicativos para celular, ou na Loja Virtual da SPTrans.
Em 2019, foram emitidos mais de três milhões de cartões, todos
cadastrados ou registrados em nome dos respectivos titulares,
pois não é mais permitido comercializar cartões de Bilhete Único
“anônimo”. A medida foi adotada para inibir a ação de fraudadores
que adquiriam cartões sem cadastro ou registro para práticas
fraudulentas, tais como recarga falsa, uso abusivo e comércio ilegal
de integrações.

Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄

nico Especial IDOSO
nico Especial PCD com Acompanhante
nico Especial PCD com Acompanhante Permanente
nico Especial PCD com
Visual
nico Especial PCD sem Acompanhante
nico Especial PCD sem Acompanhante Permanente
nico PCD Especial
nico Especial PCD HIV

Bilhete ⁄ nico Estudante 2018 4k

280
71.969

TOTAL

2.381.372

Fonte: SuperintendÍ ncia de Atendimento e ComercializaÁ„o

LEIAUTE
Bilhete ⁄ nico Mensal 4k ñ Cadastro Completo
Bilhete ⁄ nico AnÙnimo MASP - 4k ñ
Comum 8 Viagens

ado

Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄

nico Especial IDOSO 1K
nico Especial IDOSO 4K
nico Especial PCD com Acompanhante
nico Especial PCD com Acompanhante Permanente

Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄
Bilhete ⁄

nico Especial PCD sem Acompanhante
nico Especial PCD sem Acompanhante Permanente
nico PCD Especial
nico PCD HIV

Bilhete ⁄ nico Estudante 2019 4k
Bilhete ⁄ nico Gestante-Obeso
Bilhete ⁄ nico M„e Paulistana
TOTAL

30.853
70.380
8.790
4.748
21.196
6.567
482
22.005
603.509

Bilhete ⁄ nico Gestante/Obeso
Bilhete ⁄ nico M„e Paulistana

Fonte: SuperintendÍ ncia de Atendimento e ComercializaÁ„o
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EMITIDOS
1.020.932
249.660
1

EMITIDOS
1.940.519
83.907
0
216.658
91.934
84.176
5.996
4.939
25.321
4.744
541
22.301
645.394
382
66.479
3.193.291

SPTrans

8. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
A equipe de fiscalização da SPTrans atua, ininterruptamente, para cumprir seu papel de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações
contratuais e legais por parte das Concessionárias e dos serviços autorizados nas modalidades de táxi, fretado, escolar, moto frete e
carga frete.
Rede de Ônibus da Madrugada – Noturno
A Rede de Ônibus da Madrugada – Noturno foi implantada em 28/02/2015. Em 2019, por intermédio das Áreas de Fiscalização da
SPTrans, foi realizado o acompanhamento das 150 linhas de operação noturna - da zero hora às 4h, totalizando 488 ônibus/dia.
Foram transportados 11.605.353 passageiros, proporcionando acesso a 22 Terminais Urbanos, 9 Estações do Metrô, 1 Estação da
EMTU e 1 Estação da CPTM.

Faixas Exclusivas para Ônibus
Em 2019, foi mobilizada a equipe para fiscalização e acompanhamento dos corredores e faixas exclusivas. Visando priorizar o
transporte coletivo por meio do cumprimento da legislação de trânsito, foram credenciados empregados para exercer função como
Agentes da Autoridade de Trânsito, permitindo a emissão de Autos de Infração.
Tais ações proporcionaram o aumento na velocidade dos ônibus, melhorando o desempenho geral do Sistema de Transporte e o
atendimento à demanda, conforme demonstrado no gráfico a seguir.
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Em 30/10/2019, foi implantado o processo eletrônico de emissão de Autos de Infração de Trânsito, denominado e-AIT, com realização
de treinamento das equipes de fiscalização.
Nos meses de novembro e dezembro de 2019 foram emitidos um total de 33.082 e-AIT’s, totalizando 303.969 autos emitidos no ano.
Fiscalização do Sistema de Transporte
Com o efetivo de 658 técnicos de fiscalização que atuam em campo, de uma equipe composta por 835 profissionais, ao longo de
2019 foram realizadas 74.183 ações de fiscalização, sendo 72.098 fiscalizações por região, 210 do tipo de lotação em ponto/trecho
específicos e 1.875 verificações de frequência de linhas (fiscalizações de partida).
Destaca-se que em 01/07/2019 a verificação de linhas do Sistema de Transporte passou a ser realizada de forma eletrônica 24 horas
por dia, 7 dias por semana, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM.
Nas fiscalizações realizadas nos veículos do Sistema de Transporte e nas documentações dos operadores, culminou com a interdição
de atividade de 1.475 veículos suspensos e 449 apreendidos, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações

Fonte: Superintendência de Operações
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Fiscalização Eletrônica do Descumprimento de Viagens
No ano de 2019 a fiscalização eletrônica do descumprimento de viagens (código G64 Descumprimento de Viagens - Padrão de
Eficiência do Regulamento de Sanções e Multas - RESAM), aplicada nos sábados, domingos, feriados e em um dia útil por semana, foi
ampliada, primeiramente aplicando-se também em dias úteis alternados, até passar a ser aplicada em todos os dias de operação,
a partir de 1º de julho de 2019. A ampliação para a totalidade da operação foi possível com a informatização de todo o processo de
cálculo da penalidade, que propiciou maior agilidade e transparência da atividade.
Fiscalização dos Terminais de Transferência e Expresso Tiradentes
A SPTrans fiscaliza os serviços de administração, operação, exploração comercial, limpeza, e segurança dos Terminais de Transferência
do Sistema de Transporte e Expresso Tiradentes, por meio das respectivas planilhas, e os resultados das avaliações são publicados na
intranet.
Fiscalização para Combate às Ações Fraudulentas do Bilhete Único e Outros Meios Enganosos
Com o efetivo de 37 técnicos, a equipe de combate à fraude desenvolveu ações de fiscalização operacional com o propósito de
combater as ações fraudulentas e/ou atos enganosos praticados por usuários e por operadores do Sistema de Transporte, em
desacordo com o RESAM – Regulamento de Sanções e Multas, instituído pela Portaria SMT/GAB nº 087/18.
Em 2019, essas ações foram intensificadas, com a elaboração de planos e operações conjuntas com as equipes da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos - CPTM e do Metropolitano de São Paulo – Metrô, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações
Além disso, foram realizadas 4.703.270 análises das imagens geradas pelo Sistema de Reconhecimento Facial - RECON para avaliação
pessoal de uso indevido do Bilhete Único por terceiros, numa média de 391.939 análises/mês, que resultou no cancelamento de
403.720 cartões.
Coordenação e Fiscalização de Eventos
A SPTrans presta serviços de planejamento, organização e fiscalização do Sistema de Transporte em atendimento a diversos eventos
culturais, esportivos, religiosos e sociais que, por suas próprias características, requerem alteração nas condições normais de operação
do Sistema. Em 2019, a equipe de fiscalização acompanhou os eventos na cidade de São Paulo, dos quais se destacam:
Comemoração ao Aniversário de São Paulo; Vestibular FUVEST; Operação Carnaval 2019; Parada do Orgulho LGBT; Futebol nos
estádios do Morumbi, Pacaembu, Allianz Parque Palmeiras e Canindé; Marcha para Jesus; Circuito Night Run; Fashion Week & Fashion
Run; Corrida do Centro Histórico; Salão Duas Rodas; Desfile Cívico Militar do Dia da Independência; Mostra Internacional de Cinema;
Virada Cultural; Comemorações do Dia do Trabalho em 1º de Maio; Finados; Festa de São Judas; Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1;
Réveillon na Paulista; e Corrida Internacional de São Silvestre.
Fiscalizações dos Serviços Autorizados - Transporte Diferenciado
A equipe de fiscalização do transporte diferenciado da SPTrans atua ininterruptamente, realizando estudos, planejamento e logística da
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fiscalização dos serviços autorizados de táxi, escolar, fretamento e carga-frete.
Ao longo de 2019 foram realizadas 201.352 ações de fiscalização, sendo verificados 134.589 táxis, 6.273 escolares, 11.538 fretamentos,
13 carga-frete, 215 lotações e 48.688 veículos que operam no transporte privado de passageiros vinculados à Operadora de Tecnologia
de Transporte Credenciada, proporcionando uma média de 16.779 ações mensais.
De uma equipe composta por 116 profissionais, desses, 109 são Técnicos de Fiscalização que atuam em campo, sendo realizadas as
atividades a seguir.

Fonte: Superintendência de Operações
As equipes de fiscalização têm, ainda, participação ativa no acompanhamento dos serviços prestados pelas modalidades táxi e
fretamento nos Terminais Rodoviários Jabaquara, Tietê e Barra Funda e no Aeroporto de Congonhas; monitoramento da área
abrangente da Zona Máxima de Restrição de Fretamento – ZMRF; nas operações especiais por meio de ações simultâneas dos
órgãos: SPTrans, Departamento de Transportes Públicos - DTP, Companhia de Engenharia de Trafego - CET, Polícia Militar – CPTRAN,
Guarda Civil Metropolitana – GCM, Subprefeituras, Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT, Instituto de Pesos e Medidas
- IPEM e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; elaboração de Planos
Operacionais e acompanhamento de eventos na Cidade, destacando-se, em 2019, Salão do Automóvel, Carnaval, GP Brasil de Fórmula
1, Marcha para Jesus, Parada do Orgulho LGBT, Virada Cultural e Corrida Internacional de São Silvestre.

¾¾ CONTROLE DAS PENALIDADES DECORRENTES DO RESAM
Em decorrência das irregularidades na prestação dos serviços de transporte constatadas pelas equipes da SPTrans, são aplicadas
penalidades previstas no Regulamento de Sanções e Multas – RESAM. Para os Boletins de Irregularidades, Descumprimentos de
Partidas (G48), e Descumprimento de Viagens (G64), são emitidos e gerados os respectivos Autos de Infração às Concessionárias.
Em 2019, foram emitidos 89.940 Autos de Infração, sendo 52.309 referentes ao Subsistema Estrutural e 37.631 ao Subsistema Local,
totalizando R$ 62.030.327,25, conforme demonstrado nos Quadros a seguir.
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No Quadro a seguir o Total de Autos de Infração e respectivos valores emitidos para os Subsistemas Estrutural e Local – 2018/2019
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¾¾ RENOVAÇÃO DA FROTA
Renovar a frota significa melhorar as condições de conforto, segurança e confiabilidade dos serviços de transporte oferecidos aos
usuários. Com base nessa premissa, em 2019, foram incluídos no Sistema de Transporte 2.417 veículos 0 km, representando um
aumento de 67,04%, em comparação a 2018.
Com a assinatura e implantação dos novos contratos, a maior parte dos veículos migrou para os novos contratos, ficando assim
comprometida a contabilização das inclusões e exclusões que ocorreram em 2019.

¾¾ INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA FROTA

¾¾ CENTRO DE OPERAÇÕES – COP
Responsável pelo monitoramento da frota e tratamento de situações de emergências
envolvendo o Sistema de Transporte, o COP – Centro de Operações da SPTrans, atendeu,
acompanhou e registrou, durante 2019, o total de 55.820 ocorrências operacionais,
desenvolvendo, ainda, outras atividades relacionadas ao controle, movimentação de recursos e
suporte às equipes de fiscalização em campo.
A seguir, o resumo das principais atividades desenvolvidas:

Fonte: Centro de Operações da SPTrans

No decorrer de 2019, o Centro de Operações também realizou o monitoramento e prestou apoio nos principais eventos da Cidade de
São Paulo, em especial: Aniversário da Cidade (25 de Janeiro), Operação Carnaval, Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e Corrida de São
Silvestre.
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¾¾ PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ACIDENTES EM TRANSPORTES – PRAT
O Programa de Redução de Acidentes em Transportes – PRAT, criado pelo Decreto Municipal nº 48.246/2007, com o objetivo de reduzir
a quantidade e a gravidade dos acidentes em transportes, realizou as seguintes atividades em 2019:

Atuação das equipes operacionais
Nas ocorrências com vítimas (acidentes e atropelamentos), os técnicos de campo elaboram o Relatório Preliminar de Acidente (RPA) e
encaminham para análise do Grupo Executivo do PRAT (GEX).
Conforme a Portaria SMT/GAB nº 129/08, após análise, se constatado que o motorista não dirigiu defensivamente, ele é afastado e
bloqueado no Cadastro, até que refaça o curso de Direção Defensiva (reciclagem), bem como apresente exame psicotécnico e de
sanidade física e mental, emitidos por profissionais legalmente habilitados.
Além do acompanhamento das ocorrências, os técnicos, também, atuam de forma preventiva, analisando e identificando locais
e situações de risco para motoristas e pedestres, cujos apontamentos são encaminhadas às áreas competentes para o devido
tratamento.

¾¾ GUINCHOS
Os guinchos da SPTrans foram utilizados para remoções, em caráter emergencial, de ônibus
e veículos de terceiros, avariados ou envolvidos em acidentes em corredores, faixas
exclusivas, terminais e outras vias de circulação do Sistema de Transporte, bem como para
remoção de veículos apreendidos pelas equipes de fiscalização e transferência/
reposicionamento de frota pública em pátios da SPTrans, totalizando, em 2019, 339
atendimentos.

Prestaram apoio, também, nos grandes eventos da Cidade de São Paulo, em especial: Aniversário da Cidade de São Paulo, Operação
Carnaval, Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e Corrida de São Silvestre.
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9. RESPONSABILIDADE SOCIAL
¾¾ MOBILIDADE ESPECIAL
Serviço Atende+
O Serviço de Atendimento Especial – Atende+ é um serviço
de transporte especial para pessoas que não apresentem
condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de
transportes convencionais ou que manifestem grandes restrições
ao acesso e uso de equipamentos urbanos, com deficiência
física, transtorno do espectro autista e/ou surdocegueira,
mediante cadastramento prévio. Opera no âmbito do município
de São Paulo no sistema denominado porta a porta. Sua
finalidade é oferecer a essas pessoas melhores condições para a
integração social, incentivando-as a evitarem o isolamento e a se
locomoverem em busca de atividades que possam enriquecer sua
existência.

O Serviço é operado pelas Concessionárias do Sistema de
Transporte e pelas empresas de táxis acessíveis e gerenciado pela
SPTrans.
O serviço é regido pela Lei Municipal nº 16.337, de 30 de
dezembro de 2015 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº
57.320, de 16 de setembro de 2016 e Portaria nº 092/16, de 26 de
outubro de 2016.
O Serviço Atende+, em 2019, atendeu 9.640 pessoas, sendo
5.417 pessoas com deficiência e 4.223 acompanhantes, as quais
geraram 2.106.797 atendimentos programados, contando com
uma frota média de 448 veículos, que percorreram 19.968.897
quilômetros, com média mensal de 1.664.075 quilômetros.
Com relação aos atendimentos em 2019, em média, 5.234
usuários fizeram 13.625 pedidos de viagens e, com a frota
operacional foi possível o atendimento de 13.188 solicitações, ou
seja, 97% dos pedidos foram atendidos.

Ainda, ao longo de 2019, destacam-se as seguintes ações:
• Renovação e Expansão da Frota
Ao longo de 2019, foram renovados 152 veículos, dos quais 118 zero quilômetro e expansão de frota em 10 unidades.
• Pesquisa de Satisfação
Entre julho e agosto de 2019, uma pesquisa de satisfação foi aplicada aos usuários do Serviço Atende+, cujo índice de aprovação do
Serviço foi de 99,65%.
A pesquisa realizada foi de natureza quantitativa (por meio de perguntas com respostas em escala pré-definida) e qualitativa (de
perguntas com possibilidade de respostas livres), com entrevistas telefônicas junto aos usuários com cadastro ativo no Serviço
Atende+.
Para sua elaboração, segmentou-se pelo tipo de veículo, van e táxi acessível, e nestes, os tipos de deficiência. Os nomes dos usuários
entrevistados foram sorteados por meio de pulo sistemático, tendo em vista criar a mesma probabilidade de cada um dos mesmos
participar da amostra, independentemente da posição ocupada na listagem.
O total da amostra foi composto de 288 casos, distribuídos entre os gêneros masculino e feminino, várias faixas etárias e tipos de
deficiência.
• Tecnologia
Em continuidade ao processo de modernização e implantação de novas ferramentas de acesso ao Serviço Atende+, foram
desenvolvidos os sistemas descritos abaixo, os quais se encontram em fase de testes.
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- Aplicativo para usuário: a ferramenta permitirá a visualização das informações da operação de forma mais dinâmica, como localização
do veículo, cancelamentos de viagens e informações de programação (veículos e horários de atendimento);
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- Aplicativo para motorista: a ferramenta permitirá a visualização da Ordem de Rota Operacional (ORO), onde serão registrados todos
os eventos da operação (embarque, desembarque, faltas, ocorrências), o que permitirá que o Serviço Atende+ monitore com mais
qualidade a operação e gerencie com maior efetividade;
- Sistema via internet: ampliação dos serviços já disponibilizados aos usuários, onde será possível o agendamento de viagens eventuais,
programações regulares, justificativas de faltas, inclusão de Fichas de Avaliação Médica e atualização de dados cadastrais;
- Sistema via internet para solicitação de eventos: a ferramenta será disponibilizada às instituições cadastradas para registrarem suas
solicitações de eventos aos finais de semana; e
- Sistema via internet para empresas de táxi: a ferramenta será disponibilizada às empresas de táxi credenciadas no Serviço Atende+,
onde poderão consultar a demanda diária de viagens a serem executadas, valores, programações, cancelamentos, etc.
• Eventos aos Finais de Semana
O Serviço Atende+ incentiva a inclusão social das pessoas com deficiência disponibilizando transporte aos finais de semana e feriados
para eventos de instituições do segmento. Como resultado, tivemos atendimento a 97 delas, com o fornecimento de 7.841 veículos.
Além destes atendimentos, participou de grandes eventos da cidade, como: Fórmula 1, Carnaval, Desfile Cívico de Sete de Setembro,
Teleton, Mobility Show, Marcha para Jesus.
Houve ainda participação do Serviço Atende+ no evento “Copa América”, onde disponibilizou-se atendimento nos estádios Cícero
Pompeu de Toledo (Morumbi) e Arena Corinthians.
Os veículos do Serviço Atende+ foram expostos no evento Buss Brasil, com o objetivo de divulgação e tornar o público conhecedor das
novidades nos equipamentos e tecnologias disponíveis.
• Prêmios
Pelo oitavo ano consecutivo o Serviço Atende+ foi laureado com o Prêmio Marca Brasil. Esse prêmio identifica e destaca, dentre os
fornecedores de vários setores da economia nacional, as marcas de empresas e entidades setoriais e/ou de produtos e serviços
que, segundo a ótica dos seus consumidores, foram excelentes em seus negócios e se tornaram as melhores em suas categorias,
conquistando o respeito e por isso merecem ser homenageadas pela premiação.
Nessa edição, o Serviço Atende+, além de receber a Placa e Certificado de outorga, recebeu também, o Certificado do Prêmio “Top
Absolute Marca Brasil“ - láurea especial para homenagear as marcas de empresas e/ou de produtos que se mantiveram em primeiro
lugar ininterruptamente na categoria desde que a mesma foi criada ao menos há cinco edições. “Top Max Marca Brasil” - láurea
especial para homenagear as marcas de empresas/entidades e/ou de produtos que durante oito anos ou mais - consecutivos ou
alternados – receberam a láurea de melhor em suas categorias.
• Visitas
Em 2019, a SPTrans recebeu visitas de representantes de Brasília e dos municípios de São Caetano do Sul, Tatuí, Mogi Guaçu, que
tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia de implantação, a logística operacional e de fiscalização, como também a eficiência
do controle técnico e operacional do Serviço Atende+.
• Palestras
Em 2019, foram ministradas as seguintes palestras:
- Palestra para Alunos da Faculdade de Medicina da USP - Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
FOFITO, na disciplina de “Vivências Profissionais II” do Curso de Fisioterapia.
Objetivo: oportunizar vivências em locais de diferentes naturezas (equipamento relacionado à saúde ou outros setores), diferentes
níveis de atenção (primário, secundário e terciário) e setor (privado e público), independente da especialidade na Fisioterapia, a fim
de proporcionar ao estudante a compreensão das atribuições, competências e rotina dos profissionais de saúde e do fisioterapeuta,
do processo de trabalho da gestão, e das relações interpessoais no serviço visitado (fisioterapeuta e demais profissionais de saúde,
fisioterapeuta e o paciente/usuário, fisioterapeuta e o gestor, paciente/usuário e o serviço).
- Palestras destinadas aos pacientes das instituições Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM e Associação
Brasileira de Síndrome de Willians - ABSW.
Objetivo: apresentar o regulamento do serviço e dirimir dúvidas sobre a utilização, direitos e deveres.
- Palestra denominada “Fórum Intersetorial da Pessoa com Deficiência”, destinada aos assistentes sociais da região do Itaim Paulista,
com envolvimento no processo de inscrição do Serviço Atende+, promovido pela Subprefeitura de Itaim Paulista.
Objetivo: apresentar o regulamento do serviço e dirimir dúvidas sobre a utilização, direitos e deveres.
- Ciclo de palestras internas destinadas aos Técnicos da Área de Fiscalização da SPTrans.
Objetivo: prestar informações sobre o serviço, como processo de inscrição, perfil do usuário, funcionamento e informações estatísticas.
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¾¾ BILHETE ÚNICO ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O “Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência-PCD” tem como objetivo oferecer melhores condições para a integração social
das pessoas com deficiências ou com patologias que comprometam significativamente sua mobilidade, incentivando-as a evitar o
isolamento e a se locomoverem em busca de atividades que possam enriquecer sua existência de forma a cooperar, o quanto possível,
para que continuem a produzir e participar das atividades na sociedade.
A SPTrans com o objetivo de aprimoramento contínuo de seu atendimento à população, em janeiro/2019, inaugurou o Posto Central de
Atendimento, localizado na Rua Boa Vista, 274 - mezanino.
O novo local tem 1.600 metros quadros, totalmente acessíveis, e na área destinada ao público onde estão os serviços de Auditoria
Médica, com quatro consultórios, e os atendimentos aos passageiros do Bilhete Único tipo Especial, Estudante, Comum e Vale–
Transporte, é possível realizar até 3 mil atendimentos/dia, distribuídos em 49 guichês. Tudo foi pensado para melhorar a experiência
do usuário, em especial os portadores de deficiência, e tornar o Posto Central mais humanizado. As cores transmitem calma e
tranquilidade, a comunicação visual dá segurança ao usuário e conta, ainda, com o Espaço Criança, um ambiente com decoração e
brinquedos infantis.
Todas as medidas adotadas para que o novo Posto fosse totalmente acessível, fez com que essa nova unidade da SPTrans recebesse
o Selo de Acessibilidade Arquitetônica, concedido pela Comissão de Acessibilidade - CPA, órgão da Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência, a entidades que cumpriram as adaptações exigidas para tornar o local totalmente acessível e assim garantir o pleno
atendimento a todos os usuários.
Foram realizadas também:
• Melhorias na estrutura de todos os Postos de Atendimento a Passageiros Especiais com a substituição do mobiliário;
• Conclusão do processo de licitação para terceirização de mão de obra para atendimento aos usuários do Bilhete Único Especial
(idosos, pessoas com deficiência, gestantes, obesos) nos Postos localizados nas Subprefeituras; e
• Disponibilização de link, no site da SPTrans, para consulta aos requisitos e condições de preenchimento do Formulário de Avaliação
Médica para solicitação do Bilhete Único Especial –PCD.
Em 2019, foram concedidas 165.297 isenções tarifárias, sendo realizadas 14.495 auditorias médicas e tendo 236.239 bilhetes válidos
em circulação.

10.

RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE INTERESSE

Diariamente a SPTrans tem a responsabilidade de garantir o transporte de cerca de 10 milhões de pessoas, que se deslocam para
diferentes pontos em toda a Cidade, na sua maioria, com destino ao local de trabalho, o que torna a informação e o relacionamento
questões estratégicas para que o serviço de transporte seja executado de maneira segura e confiável.
O estabelecimento e manutenção de canais que possibilitem o diálogo e a troca sistemática de informações estão no centro das ações
da Empresa, por permitirem maior proximidade às manifestações e necessidades dos usuários, cidadãos, empregados e demais
públicos, além de assegurar a transparência na gestão.
Os públicos de interesse que são impactados e têm influência na prestação dos serviços de transporte estão identificados no quadro a
seguir.
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¾¾ COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
A participação dos usuários e cidadãos no acompanhamento da prestação dos serviços de transporte é assegurada pelos canais de
comunicação e relacionamento disponibilizados pela Empresa, além do contato direto com os empregados, conforme descrito a seguir.
e-SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
O serviço entrou em vigor em 2012, e desde então, é a plataforma eletrônica de atendimento a todos os pedidos de acesso à
informação no município de São Paulo, de acordo com a Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) e aos Decretos
Municipais nº 53.623/2012, 54.779/2014 e 56.519/2015.
O e-SIC SPTrans, em 2019, recebeu 521 pedidos dos cidadãos, sendo que, em 2018, foram 495 pedidos. O aumento de 5,25% nas
demandas não foi significativo em virtude da SPTrans ter intensificado a divulgação de maior número de informações aos cidadãos,
dentro da política de transparência proativa.
SP156/Portal 156 da PMSP
Em 2019, a SPTrans recebeu, triou e encaminhou 81.259 demandas originadas do SP156/Portal 156 da Prefeitura de São Paulo, canal
de comunicação aberto ao cidadão e usuários do Sistema de Transporte.
Essas demandas estão relacionadas a reclamações, solicitações e elogios, que forneceram à SPTrans indicadores que colaboraram
no direcionamento das ações de melhoria do Sistema de Transporte e consequentemente na qualidade dos serviços prestados aos
usuários.
Assim, o tratamento dessas demandas e as ações de melhoria buscaram reforçar a relação de confiança com o cidadão e contribuir
para a construção de imagem positiva da Empresa.
O quadro a seguir mostra o evolutivo mensal dos tipos de demandas e as quantidades recebidas ao longo de 2019, com aumento de
aproximadamente 27% das demandas recebidas em comparação com o ano anterior.

Articulação Comunitária
A SPTrans promove a articulação institucional com movimentos organizados, associações de bairros, conselhos comunitários,
representantes de movimentos reivindicatórios, outros organismos sociais representativos, Assembleia Legislativa de São Paulo ALESP, Câmara Municipal de São Paulo - CMSP, Subprefeituras e demais órgãos públicos, visando à implantação de melhorias e ajustes
no Sistema de Transporte.
Durante 2019, foram atendidas 365 demandas de entidades, distribuídas conforme quadro a seguir.
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Além dos atendimentos diretamente realizados à comunidade
junto com as instituições e entidades acima mencionadas, a
Empresa mantém um e-mail – comunidade@sptrans.com.
br – pelo qual acolhe demandas de entidades e de usuários
do Sistema de Transporte. Todas as solicitações são avaliadas
e encaminhadas às áreas competentes para as providências
cabíveis, com atualização das informações sobre o processo
aos solicitantes, sempre que a demanda for reiterada. Em 2019,
foram respondidos 601 e-mails.
Foram emitidos 221 Relatórios correspondentes à participação da
equipe junto às lideranças da população e comunidades.
Ouvidoria
Em 2019, foram realizadas as seguintes atividades:

• atendimento de 2.361 demandas provenientes da Ouvidoria
Geral do Município – OGM, de outras ouvidorias e órgãos públicos
e de usuários, conforme quadro a seguir:

Carta
E-mail
Formulário

Presencial
Sistema Eletrônico de Informações - SEI
Telefone
Total

Fonte: Ouvidoria SPTrans

Publicação para divulgação de produtos e serviços da SPTrans,
além de campanhas de cidadania e informações de outros
órgãos da Prefeitura, direcionado à prestação de serviço de
utilidade pública. A cada edição são produzidos 21 mil Jornais
que são afixados por 15 dias em todos os veículos do Sistema
de Transporte, nos Terminais de Transferência da SPTrans e nos
postos de venda e atendimento do Bilhete Único. Em 2019, foram
produzidas 17 edições. A SPTrans produz, também, a versão
Jornal do Ônibus – Edição Especial para informar aos usuários as
alterações operacionais especificamente nas linhas onde essa
publicação é afixada.
Newsletter

• implantação do Sistema de Mensuração para registro de
informações e elaboração de métricas que possibilitam o
acompanhamento de demandas recebidas de diferentes
origens. Essas métricas são utilizadas para gerar os indicadores e
relatórios estatísticos.

ATENDIMENTOS OUVIDORIA - 2019
Tipo

¾¾ COMUNICAÇÃO EXTERNA
Jornal do Ônibus

na seção Informativos Operacionais, do site da SPTrans, são
publicadas as Newsletters com informações sobre as alterações
operacionais promovidas no Sistema de Transporte. As
Newsletters são produzidas especificamente por linha, facilitando
a compreensão do usuário e sua aproximação com o Sistema.
Essa ferramenta é uma versão eletrônica do Jornal do Ônibus
– Edição Especial. Em 2019, foram publicadas cerca de 1.400
newsletters.
Redes Sociais

58
790
03
08
05
1.489
08
2.361

Do total desses registros, 99,87% foram encerrados e 0,13% em
andamento.
• cumprimento da meta de 80% para respostas das demandas no
prazo estabelecido, conforme gráfico a seguir.

Em 2019 foi inaugurada a conta oficial da SPTrans no Linkedin,
alcançando o número de 6.660 seguidores. O Twitter (@SPTrans_)
atingiu 741.740 seguidores, o Facebook (SPTransOficial), 106.470
seguidores, o Instagram (@sptransoficial) 29.150 seguidores e o
Youtube (SPTransSP) teve 4.620 inscritos. Esses canais permitem
a apresentação dos serviços prestados pela SPTrans de forma
rápida, direta e eficiente, gerando diariamente conteúdos de
cunho informativo e institucional.
Publicidade em Ônibus
A publicidade nos veículos que operam no Sistema de Transporte
é veiculada em mídia impressa. Para a veiculação de material
impresso, por meio das mídias painéis, anteparos e apoio de
mão, foram disponibilizados 2.960 veículos, gerando um desconto
na remuneração das Concessionárias de R$ 126.665,10.
Filmagens e Fotos
Em 2019, foi aprovada precificação de áreas de propriedade da
SPTrans para realização de filmagens e fotos.
Eventos
Em 2019, foram organizados vários eventos, dos quais se
destacam:
• Licitação da Prestação e Exploração do Serviço de Transporte
Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo – Eventos
realizados no Instituto de Engenharia, para entrega e abertura
dos envelopes de licitação;

Fonte: OuvidoriaS PTrans
Nota:M ensuraçãoi niciadac om ai mplantação do Sistemad eM ensuração- SM

• participação em reuniões no Grande Conselho Municipal
do Idoso, Comitê de Gestão Estratégica, Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Comitê de
Auditoria Estatutário da SPTrans, Encontro dos Pontos Focais da
Política de Atendimento ao Cidadão, dentre outras.
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• Renovação da Frota – Eventos de entrega de ônibus novos. No
período de 2017 a 2019 foram entregues 4.500 ônibus novos no
Sistema de Transporte;
• Entrada de ônibus elétrico - 100% bateria na linha 6030/10 –
Unisa-Campus 1/Terminal Santo Amaro. Evento realizado na Sede
da Prefeitura de São Paulo;

SPTrans

• Lançamento do uso de tecnologia NFC (débito e crédito) para
pagamento de tarifa em 12 linhas de ônibus. Evento realizado na
Sede da Prefeitura de São Paulo;
• Motoristas do Ano – a SPTrans em parceria com as Concessionárias
do Sistema de Transporte promoveram a cerimônia de premiação
dos 32 melhores motoristas de ônibus da cidade de São Paulo;

Atendimento a Estudantes – Atendimento e triagem das
demandas de estudantes que buscam informações para
trabalhos, dissertações, teses. Em 2019 foram atendidos
estudantes da Fatec, Unifesp e USP Fisioterapia.
Operações Especiais

• Entrega do Prêmio IQT de Qualidade – Apresentação dos
resultados do 17º Ciclo do IQT, no Museu do Transporte, onde foram
premiadas as Concessionárias com melhor desempenho;

Elaboração e produção de peças especiais de comunicação para
informar e orientar os usuários e população sobre o serviço de
transporte por ônibus em grandes eventos do calendário oficial
da cidade como Fórmula 1, Carnaval e Festival de Natal.

• Apresentação de Pesquisa de Imagem;

Novo Site da SPTrans

• Participação com estande no congresso ANTP;

Lançamento do novo site da Empresa, em 8 de março, como
parte das comemorações de aniversário da SPTrans. Essa nova
ferramenta passou a atender os usuários de forma responsiva e
acessível. Além disso, com essa versão, a SPTrans foi a primeira
empresa da administração municipal a receber o Selo de
Acessibilidade Digital.

• Inauguração do Posto Central do Bilhete Único – BV3;
• Cerimônia de certificação da unidade BV3 com o Selo de
Acessibilidade Arquitetônica;
• Participação com estande na Feira BBF - BusBrasil Fest;
• Presença na exposição Ver, Viver e Rever;
• Acompanhamento no Planejamento da Ação Ônibus Iluminados;
• Participação da Exposição Eletricidade nos Transportes no Museu
da Energia de São Paulo;
• Colaboração com eventos e ações na programação especial
da SMT, desenvolvida para o mês Maio Amarelo e Semana da
Mobilidade em setembro.
Eventos Corporativos
• Aniversário da SPTrans;
• Homenagem aos empregados com 30 anos de carreira;
• Formatura dos Estagiários – Vivendas;
• Formatura do Curso de Primeiros Socorros – em parceria com o
Corpo de Bombeiros;
• Formatura do Curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras – em
parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência;
• Formatura do Curso de Direção Especializada para motoristas e
motociclistas.
Ações nos Terminais
Para contribuir com a melhoria da imagem da Empresa e dos
Terminais urbanos, a SPTrans promoveu parcerias com outras
instituições, tendo em vista levar mais conforto aos passageiros de
ônibus durante seu embarque e desembarque. Em 2019, foram
realizadas ações do programa Livro na Faixa, esquetes teatrais,
lançamento do painel artístico de marchetaria, ações educativas com
estudantes - Andar de Ônibus em SP, campanhas de saúde, como:
distribuição de preservativos, vacinações, e orientação aos usuários,
campanhas sociais, como: atendimento móvel SEBRAE, CAT e LGBTI.
Visitas Técnicas
Em 2019, a SPTrans recebeu mais de 15 delegações, dentre as
comitivas Internacionais, destacam-se da África do Sul, Reino
Unido, Rússia, América Central e ONU-Transporte e das Nacionais,
de Belo Horizonte, Pernambuco, São Caetano, Feira de Santana e
CONSUD, e visitas à Mercedes-Benz e a Caio, levando motoristas das
Concessionárias para conhecer o funcionamento das montadoras.

Museu Virtual da SPTrans
Encontro com busólogos e influenciadores digitais, ocorrido
em junho de 2019, no Museu dos Transportes Públicos, para
apresentação do Museu Virtual da SPTrans, lançado em maio
de 2019, o qual pode ser acessado no link http://www.sptrans.
com.br/museu-virtual, e que atualmente conta com cerca de 400
fotos, com registros iniciando em 1870. O objetivo desta ação é
compartilhar conhecimentos, combinar experiências e consolidar
a parceria em favor da preservação da memória do setor.

¾¾ ATENDIMENTO À IMPRENSA
Em 2019, foram prestados 3.202 atendimentos às Rádios, TV(s),
Jornais e Revistas para coleta de dados e/ou informações e
acompanhamento de entrevistas.
Também foram atendidas 1.444 solicitações de pautas dos
diversos veículos de comunicação, jornais de grande circulação,
jornais de bairro, revistas, TV(s), rádios e portais.
No que se refere ao relacionamento com os usuários foram
realizados 173 atendimentos.
Foram publicados clipping na intranet da Empresa com um total
de 8.146 notícias.

¾¾ PESQUISAS DE SATISFAÇÃO, ESTUDOS DE
OPINIÃO E LEVANTAMENTOS OPERACIONAIS
A SPTrans realiza pesquisas sobre os hábitos, atitudes e opinião
dos usuários, em ônibus, Terminais de Integração, Estações de
Transferência, pontos de parada, corredores e outros locais
específicos, para avaliação das suas expectativas, aspectos
positivos e negativos relacionados aos serviços de transporte,
identificando as dificuldades e facilidades de segurança, conforto
e tempo de atendimento, entre outros aspectos.
Para conhecer as características das viagens realizadas pelos
usuários do Sistema de Transporte e o desempenho operacional
das linhas são realizadas pesquisas operacionais em campo.
Além disso, a SPTrans orienta e autoriza as pesquisas
executadas por terceiros e pelas Concessionárias, controlando
e acompanhando sua realização, certificando-se que esses
levantamentos estejam em consonância com as regras de
integridade e qualidade solicitadas pela Empresa.
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Consoante aos objetivos estratégicos da SPTrans, durante 2019, foram realizadas as pesquisas apresentadas a seguir:
• “Satisfação dos Usuários com os Serviços de Transporte por Ônibus na Cidade de São Paulo” - teve por finalidade aferir a
satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados por subsistema e por área de operação. Os serviços são agregados
por atributos, como: conforto, rapidez, segurança, confiabilidade, regularidade, cobrança da passagem, atendimento ao público e
comunicação, bem como cuidados com o meio ambiente.
Em uma escala de 1 a 5, o Sistema de Transporte (soma Grupo Estrutural e Local) obteve a nota média de 3,34, tendo o Grupo
Estrutural obtido média de 3,41 e o Grupo Local média de 3,23.
Pelos resultados totais do Sistema de Transporte todas as áreas estão acima da média, mas as melhores avaliações ocorreram nas
áreas 3 e 5, com notas médias totais de 3,46 e 3,43, respectivamente.
Na Área 3, a melhora ocorreu devido ao fator 3 – “Comunicação” com nota 3,81, tendo o atributo “Comunicação visual externa nos
veículos” como o mais positivo, obtendo média de 3,88, bem como o fator 6 – “Utilidade dos ônibus para os deslocamento”, com
média de 3,79 sendo o atributo “Facilidade de acesso aos terminais” o melhor avaliado, com média de 3,94.
Na Área 5 o fator melhor avaliado foi o de número 6 – “Utilidade dos ônibus nos Deslocamentos” com nota 3,80, tendo o atributo
“Facilidade de acesso aos terminais” como melhor avaliado, com média de 3,90.

• “Identidade institucional e Imagem pública da SPTrans”
- resultados de pesquisa qualitativa com usuários e não
usuários acerca de como a Empresa é por eles percebida
e o patamar de seu desempenho. Esse mesmo tema foi,
posteriormente, quantificado com amostra estatisticamente
representativa junto aos usuários de todas as regiões da
cidade de São Paulo.
Entre os vários itens abarcados na pesquisa, ressaltam-se os
seguintes:
Sobre o conhecimento da logomarca e identidade da
Empresa, um total de 71,37% dos entrevistados reconhece a
logomarca da SPTrans. Um terço da amostra desconhece.
A nota média atribuída para a logomarca foi de 3,69 para os
usuários e 3,44 para os não usuários. Cruzando a nota média
com o atributo mencionado, percebe-se que nos dois grupos
pesquisados há ligeira prevalência de menções positivas.
A atividade mais conhecida da Empresa é a "fiscalização dos
serviços de ônibus", 83,44% para os não usuários e 79,35%
para os usuários.
O slogan "SPTrans com você por toda a cidade" teve
concordância positiva de 73,45% dos entrevistados. Por
parte dos usuários é de 77,18% e para os não usuários é de
65,94%.
Aos usuários foi aplicado um rol de atributos para avaliar
sua satisfação e o atributo mais positivo foi "qualidade dos
corredores exclusivos" com 67,70% já que estes reduzem o
tempo de viagem conforme identificado na última edição da
Pesquisa de Satisfação do Usuário; o atributo mais negativo
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foi a capacidade para comunicar alterações nas linhas e
itinerários com 14,91%. Questionados também sobre em que
medida a SPTrans atende às expectativas, 59,48% sentem-se
bem atendidos.
Foi solicitado que atribuíssem uma nota à SPTrans. Para isso
utilizou-se uma escala de 1 a 5 onde 5 equivale a excelente
e 1 equivale a péssimo, e a avaliação empresarial por parte
dos usuários foi de 3,56 e para os não usuários 3,09.
• “Satisfação dos usuários com os serviços do Expresso
Tiradentes” - aferida mediante a aplicação de escalas de
atitudes para avaliar os atributos dos serviços prestados.
• “Postos de Atendimento da Boa Vista - BV3 e XV de
Novembro” - teve como objetivo conhecer o perfil, os hábitos
de uso dos usuários e a avaliação que fazem a respeito dos
serviços prestados nos Postos de Atendimento, do centro da
cidade de São Paulo: posto "BV3", localizado à Rua Boa Vista,
274 – Mezanino; e o posto "XV de Novembro", localizado à
Rua XV de Novembro, 268.
• “Avaliação do Treinamento das empresas operadoras” - teve
por finalidade prospectar o treinamento oferecido tanto às
empresas operadoras quanto à área de RH da SPTrans. A
pesquisa teve caráter exploratório, com ênfase qualitativa.
• “Teste de placas frontais nos veículos da linha 675K10” - teve por finalidade avaliar a proposta de alteração
da comunicação frontal nos veículos. A proposta visou à
retirada de placas com itinerário dos vidros frontais dos
veículos, a fim de diminuir os casos de atropelamentos
causados pelo ponto cego da placa, e operou em caráter de
teste na linha 675K-10 Jd. Ângela/Metrô Sta. Cruz.
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• “Análise da Satisfação dos Usuários, segundo o sexo” - no
bojo das exigências de financiamento do Banco Mundial
(World Bank – WB), visa aumentar a mobilidade das
mulheres após implantação do futuro BRT Aricanduva.
• “Atendimento aos equipamentos de saúde e acessibilidade
na cidade de São Paulo” - o estudo apresenta uma análise
preliminar do atendimento das linhas de ônibus aos
equipamentos de saúde.
• “Avaliação do Serviço de Atendimento Especial Atende+” foi realizada uma nova rodada de pesquisa junto aos seus
usuários, a partir dos telefones cadastrados de usuários
ativos. As pesquisas anteriores ocorreram em 2018 e 2016.
A atualização da pesquisa em 2019 permitiu a construção de
uma série histórica dos resultados.
• “Identidade institucional e Imagem pública da SPTrans” realizada de forma inédita, com a finalidade conhecer os
traços de identidade e a imagem da empresa junto aos
empregados das áreas administrativa e operacional.
• “Experiências com a Tecnologia NFC e Avaliação dos
Usuários” - abordagem qualitativa teve por meta conhecer a
receptividade, perfil, hábitos de uso e satisfação dos usuários
que fazem o pagamento da passagem com smartphones e
outras tecnologias de pagamento por aproximação.
• “Perfil dos usuários de ônibus na cidade de São Paulo” - teve
como objetivo conhecer o perfil socioeconômico e os hábitos
de uso dos usuários de ônibus na cidade de São Paulo.
• “Satisfação com as faixas exclusivas, corredores e aferição
dos tempos de espera e de viagem” - com o objetivo de aferir
a satisfação dos usuários em relação às faixas exclusivas e
corredores de ônibus dos subsistemas estrutural e local na
cidade de São Paulo.
• “Contagem de usuários no Expresso Tiradentes” - aferição
de embarques e desembarques de usuários nos terminais e
estações do Expresso, em toda a sua extensão.
• “Avaliação do usuário e Lotação em Ponto Específico- LPE
na linha 609J-10 Aeroporto / Metrô São Judas” - teve por
finalidade avaliar o serviço da linha, conhecer o hábito de
uso e finalidade de viagem dos usuários, bem como aferir as
quantidades de embarques e desembarques em horários de
pico.
• “Lotação em Ponto Específico- LPE e Verificação de
Frequência de Linha- VFL nas linhas 1709-10 e 1709-21” foram realizadas pesquisas operacionais com a finalidade de
aferir quantidades de embarques e desembarques da linha
base 1709-10 Jd. Joana D'Arc / Metrô Tucuruvi e a frequência
dos tempos da linha 1709-21 Jd. Joamar / Metrô Tucuruvi, no
horário de pico da manhã.
• “Pesquisa de contagem de usuários nas catracas de acesso
do Terminal Intermunicipal São Mateus” - com a finalidade
de conhecer a distribuição de embarques de passageiros
entre as linhas municipais e intermunicipais. A distribuição
incide na divisão de receita entre EMTU e SPTrans. A
realização da pesquisa anual é prevista no Convênio 011/
2016.
• “Avaliação Embarque e Desembarque e Lotação em Ponto
Específico - LPE da linha 875C Term. Lapa / Metrô Sta. Cruz” -

a finalidade desta pesquisa foi conhecer a movimentação de
passageiros em pontos específicos. Também foi realizada, na
mesma linha, uma pesquisa embarcada de tipo Embarque
e Desembarque - ED com finalidade de conhecer a
movimentação de passageiros ao longo do trajeto da linha.
• “Lotação em Pontos Específicos – LPE, Rua Guaiaúna
– Penha” - a finalidade desta pesquisa foi conhecer a
movimentação (embarques e desembarques) de passageiros
das linhas municipais sob gestão da SPTrans, em pontos
específicos, na Rua Guaiaúna, nos números 605, 353 e 149,
no bairro da Penha. Além da movimentação, foi estimado
também o nível de lotação dos veículos e o carregamento
dos veículos das linhas municipais.

¾¾ TRANSPARÊNCIA
Portal da Transparência e Acesso à Informação
A SPTrans divulga em seu site informações institucionais
referentes ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê
de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade e respectivos
sumários das Atas, Estatuto Social, Organograma, Instrumentos
de Governança Corporativa: Políticas Corporativas, Código de
Conduta e Integridade, Regulamento de Licitações e Contratos
– RILC, contratos, convênios e parcerias da PMSP. Além de
informações de Desempenho Institucional, Custos e Pessoal,
envolvendo tabelas de cargos e folha de pagamento.
Em atendimento aos requisitos de transparência e publicidade,
a SPTrans, em 2019, divulgou no site da Empresa (Acesso à
Informação) e no Portal da Transparência da Prefeitura, os
seguintes instrumentos:
• Relatório de Administração 2018 e as Demonstrações Contábeis;
• Relatório de Sustentabilidade 2018;
• Carta Anual 2018;
• Sumário das Atas do Conselho de Administração e do Comitê de
Auditoria Estatutário – CAE;
• Atas do Conselho Fiscal.
Permaneceram no site da Empresa (Acesso à Informação) e no
Portal da Transparência da Prefeitura, os instrumentos listados a
seguir que foram publicados em 2018.
• Política de Governança Corporativa;
• Política de Gestão de Riscos;
• Política de Divulgação de Informações;
• Política de Transação com Partes Relacionadas;
• Política de Distribuição de Dividendos;
• Código de Conduta e Integridade;
• Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC;
• Relatório de Sustentabilidade; e
• Regimento Interno do Conselho de Administração.
Ainda no Portal de Acesso às Informações da SPTrans, no
exercício de 2019 continuaram a ser disponibilizados os quadros
de remuneração diária das Concessionárias do Sistema de
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Transporte, por área de operação. Nos referidos quadros, além da remuneração das Concessionárias, são apresentados os dados de
passageiros transportados, os valores de remuneração por passageiro registrado, além dos descontos contratuais, como as multas do
RESAM – Regulamente de Sanções e Multas, aluguel das garagens públicas, publicidade nos ônibus, entre outros.
Além disso, são disponibilizadas outras informações como: demonstrações contábeis das Concessionárias, relatório e planilhas
tarifárias que embasaram os reajustes tarifários, e histórico mensal das quantidades de passageiros transportados.
Planilha Tarifária
Com o objetivo de melhor adequação da receita aos custos do Sistema, em 7 de janeiro de 2019 as tarifas de ônibus e trilho sofreram
reajuste da tarifa básica, passando para R$ 4,30. O reajuste tarifário foi equivalente à inflação do período de 2016 a 2018, de 12,2%
(IPC/FIPE), quando a tarifa variou em 13,2% (de R$ 3,80 para R$ 4,30). A tarifa integrada (ônibus + trilho) passou para R$ 7,48. Os
bilhetes temporais também apresentaram reajustes em suas tarifas, passando para R$ 16,40 (24 Horas) e R$ 208,90 (Mensal).
O relatório e a planilha tarifária estão publicados no portal de acesso a informação, com as devidas justificativas. – endereço eletrônico:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/acesso_a_informacao/index.php
Em 20 de fevereiro de 2019, a tarifa do Vale-Transporte deixou de ter subsídio público, sendo fixada com o valor de R$ 4,57,
diferenciando-se em relação à tarifa básica do sistema de R$ 4,30. A medida teve como objetivo não conceder subsídio ao empresário,
que era o principal beneficiário da política anterior. Em 10 de junho de 2019, a tarifa diferenciada do Vale-Transporte foi suspensa
judicialmente, voltando a ser aplicada a partir de 19 de agosto de 2019, após decisão do STJ.

11.

GESTÃO DE PESSOAS

¾¾ PERFIL DOS EMPREGADOS
A SPTrans possui um quadro de empregados de Carreira Técnica que são admitidos por meio de Seleção Pública e de Livre Provimento
que são nomeados após a aprovação do Conselho Municipal de Administração Pública - COMAP. O quadro abaixo apresenta as
informações sobre o número de empregados com a posição de dezembro/2019.

O percentual do nível de escolaridade dos empregados da SPTrans está
distribuído conforme abaixo, considerando os níveis fundamental, médio e
superior.

ESCOLARIDADE DOSE MPREGADOS
39,3%

6,7%

Na tabela abaixo, apresenta-se o total de empregados por gênero em
dezembro de 2019.

FUNDAMENTAL
MÉDIO
SUPERIOR

54,0%

O quadro a seguir apresenta o índice de rotatividade da SPTrans em 2019.
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¾¾ PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA
O Plano de Cargos, Salários e Carreira – PCSC, homologado na
Superintendência Regional do Trabalho – SRT, em maio de 2010
e implantado em janeiro de 2011 aplica-se aos empregados
ocupantes de cargo de carreira técnica e está baseado no
princípio sistêmico de gestão de pessoas, visando o alinhamento
das competências individuais dos empregados às estratégias de
negócio da SPTrans, em consonância com as exigências legais
impostas pelos órgãos de fiscalização e pelas orientações da
Administração.
O PCSC visa prover a SPTrans de uma estrutura de carreira
organizada, com observância aos seguintes princípios
fundamentais:
a. adoção de regras claras para evolução profissional e
motivacional dos empregados;
b. estabelecimento de uma Política Salarial compatível com as
carreiras existentes e os planos orçamentários da Empresa,
buscando promover o equilíbrio interno e externo em relação
aos salários praticados no mercado;
c. aprimoramento e agilidade nos processos de gestão de
pessoas, possibilitando o planejamento e dimensionamento
do quadro de pessoal adequado ao desempenho das
atividades da Empresa;
d. reconhecimento do mérito funcional, por meio de critérios
que propiciem igualdade de oportunidades e valorização
profissional; e
e. sistematização de instrumentos de avaliação, para
suporte aos programas de capacitação e desenvolvimento
profissional, visando estimular o crescimento e retenção de
profissionais competentes.
Em 2019, o PCSC, em função das mudanças estruturais ocorridas
na Empresa, foi readequado de forma a atender às novas
necessidades dos processos de trabalho da SPTrans, tendo sido
aprovado pela Diretoria Executiva devendo ser encaminhado para
as demais aprovações. As alterações basicamente tiveram como
objetivo:
Uniformização da quantidade de faixas para todos os cargos,
evitando que alguns tenham muitas faixas (23) e outros poucas
(5), proporcionando a mesma oportunidade de crescimento no
tempo;
Equiparação de salários da SPTrans com os praticados em outras
empresas do município;
Valorização e reconhecimento dos profissionais da SPTrans
(níveis médio e superior), pelo incremento de mais faixas salariais,
estimulando a permanência na Empresa, pois boa parte já se
encontra na última faixa salarial.
A estrutura atual dos cargos do PCSC é dividida em três níveis,
Superior, Técnico e de Carreira Isolada.
O PCSC tem como base as progressões horizontais por Mérito,
Antiguidade, e Vertical. A progressão por mérito, por contar
com o limite orçamentário estabelecido para sua aplicação, ocorre
após a aplicação, pela Área de Recursos Humanos, do processo
de Avaliação de Desempenho que define os empregados
melhores avaliados que após a nota final são classificados por
ordem de nota. Também é considerada na progressão por mérito

a apuração dos empregados que se enquadram nos critérios
estabelecidos em Normas e Procedimentos que o tornarão
elegíveis para serem contemplados com a progressão.
A Avaliação de Desempenho tem como objetivo mensurar
e analisar o desempenho dos empregados em relação às
suas competências, habilidades, atitudes, desenvolvimento e
resultados obtidos para a Empresa, anualmente é realizado o
processo de Avaliação de Desempenho dos empregados de
carreira técnica que tem como principais objetivos:
• Avaliar o comprometimento do empregado com os objetivos
organizacionais;
• Orientar o empregado para o desenvolvimento de novas
habilidades e competências;
• Identificar as necessidades de desenvolvimento e treinamento
dos empregados;
• Promover o processo de Progressão Horizontal por Mérito; e
• Subsidiar as ações e decisões relativas à gestão de pessoas.
A progressão por antiguidade ocorre no ano seguinte à aplicação
da progressão por mérito e para sua aplicação é considerado os
critérios de elegibilidade previstos em Norma e Procedimentos
onde é apurado o tempo na função exercida pelo empregado e
seus respectivos afastamentos.

¾¾ PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
- PPR
Objetivo
Melhorar continuamente os resultados da Empresa em termos de
eficiência, produtividade e eficácia, com consequente elevação do
nível de satisfação dos clientes internos e externos, propiciando o
engajamento de seus empregados nos objetivos e metas globais
da SPTrans.
O PPR considera o Plano de Metas da Prefeitura da Cidade de
São Paulo – PMSP e as metas estabelecidas no Compromisso de
Desempenho Institucional - CDI.
Período de Abrangência
O período de abrangência deste Programa está compreendido
entre 1º de maio de cada ano a 30 de abril do ano seguinte.
Indicadores, Metas e Pesos
O PPR é baseado em indicadores de desempenho destinados
a medir o resultado de trabalhos desenvolvidos na Empresa,
sendo-lhes atribuídas metas e pesos, para fins de concessão
da participação dos empregados nos resultados alcançados,
conforme previsto na Lei n.º 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Foram definidos indicadores de modo a refletir o desempenho de
cada uma das Diretorias da Empresa no Programa.
Cada indicador de desempenho está associado a uma meta que
será comparada ao resultado medido no período. A frequência
de acompanhamento das metas é mensal, exceto no caso de
indicador cujo resultado é apurado por meio de pesquisa com os
usuários que é anual.
O valor de cada indicador é ponderado de modo a uniformizar a
sua importância relativa no conjunto.
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Para as metas associadas ao Plano de Metas da PMSP, com
prazos de execução já fixados naquele instrumento que, em
alguns casos, extrapolam o período considerado no PPR, deverá
ser feito um ajuste na meta e, consequentemente, no valor da
proporcionalidade, para compatibilizá-lo com o período do PPR.

quando na condição de divorciado, solteiro ou viúvo com a
guarda legal dos filhos e também para o pai adotante.

Os indicadores associados às metas da PMSP que dependem
da disponibilização de recursos financeiros deverão ter seus
cronogramas atualizados, com eventual necessidade de
repactuação de suas metas.

O número de beneficiários no mês de dezembro/2019 foi de 19
(dezenove) empregados.

- Incentivo à Assiduidade
Com objetivo de estimular a redução do absenteísmo é
concedido, a título de Incentivo à Assiduidade, um adicional
correspondente a um valor fixo ao empregado que atender aos
critérios estabelecidos.
Apuração do absenteísmo individual e do valor a ser distribuído
aos empregados é de responsabilidade da Área de Recursos
Humanos, e é definido de acordo com os critérios estabelecidos
no Termo PPR.

¾¾ RELAÇÕES TRABALHISTAS/SINDICAIS
A SPTrans possui relação direta com três Sindicatos
representantes dos empregados onde 49,58% são representados
pelo Sindicato dos empregados que exercem atividades em
escritórios – administrativos, 49,86% dos empregados são
representados pelo Sindicato dos empregados que exercem
atividades de fiscalização em campo e 0,57% dos empregados
que exercem atividade de engenheiros são representados pelo
Sindicato dos Engenheiros.
Anualmente no mês de maio, data base para o início das
Negociações Coletivas, representantes da SPTrans e dos três
Sindicatos se reúnem para tratar das Negociações que envolvem
tanto o reajuste salarial da data base como as demais cláusulas.

¾¾ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefícios Sociais
“Os benefícios sociais são aquelas facilidades, conveniências,
vantagens e serviços que as empresas oferecem aos seus
empregados, no sentido de poupar-lhe esforços e preocupação.
Podem ser financiados, parcial ou totalmente, pela empresa”.
Chiavenato (2000,p.415)
Os benefícios sociais nas empresas podem ser classificados em:
• Legais: previstos e garantidos pela C.L.T.
• Espontâneos: são aqueles concedidos voluntariamente pela
empresa.
A SPTrans tem como parte de sua política de Recursos Humanos
oferecer aos empregados benefícios que podem ser concedidos
de forma integral, ou seja, custeado totalmente pela empresa
como é o caso do Benefício Auxilio Alimentação e também parcial,
no caso do Plano de Assistência Médica e Odontológica, quando
ocorre a participação do empregado.

¾¾ BENEFÍCIOS CORPORATIVOS LEGAIS E
ESPONTÂNEOS OFERECIDOS PELA SPTRANS
- Reembolso Creche
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Concedido aos empregados nos termos dos Acordos Coletivos
de Trabalho, destinado às empregadas que tenham filhos de até
5 anos, 11 meses e 29 dias de idade e extensivo ao empregado

O valor do benefício é determinado em negociação coletiva de
trabalho.

- Benefício Alimentação
Modalidade Refeição
Oferecido aos empregados para se alimentarem no período
de trabalho com o objetivo de proporcionar acesso a uma
alimentação saudável e satisfatória.
Destinado a todos os empregados e Diretores, excetos
temporários.
Os estagiários também são gratificados nessa modalidade de
benefício, mas com valor diferenciado.
Modalidade Alimentação
Benefício destinado para compras em supermercados e
estabelecimentos afins. Tem como objetivo oferecer ao
empregado a oportunidade de compra de produtos alimentícios
de acordo com a necessidade da família.
Destinado a todos os empregados e Diretores da empresa, exceto
os temporários.
O valor de cada modalidade é corrigido anualmente quando das
negociações coletivas de trabalho.
- Fundo de Emergência e Antecipação de Benefício
Previdenciário
O primeiro prevê a antecipação de valor previamente
estabelecido ao empregado que se encontra em dificuldade sócio
financeira, após análise social. O valor é ressarcido à empresa
através de desconto em folha de pagamento no máximo em dez
parcelas.
O segundo prevê a liberação de valor até 80% do salário do
empregado quando esse é afastado do trabalho em decorrência
de doença ou acidente junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS. O reembolso do valor antecipado é ressarcido à
empresa quando do recebimento do benefício, pelo empregado,
junto a Previdência Social.
Em 2019, foram atendidos 42 (quarenta e dois) empregados,
sendo 31 (trinta e um) na primeira modalidade e 11 (onze) na
segunda.
- Reembolso de Despesas Destinadas ao (a) Filho (a) com
Deficiências Mentais
É o benefício concedido mensalmente na forma de reembolso
de despesas aos empregados com filho portador de deficiências
neuromotoras graves de patologias congênitas graves,
independentemente de faixa etária.
O valor, com previsão de limite, é estabelecido em cláusula de
acordo coletivo.
O número de empregados que se utilizam desse benefício foi de
20 (vinte) (dez/2019).

SPTrans

- Serviço Social
O Serviço Social tem a sua atuação pautada no atendimento social aos empregados, orientação sobre os benefícios ofertados pela
Empresa e realiza acompanhamento aos empregados e dependentes em situações adversas no âmbito da saúde ou no âmbito sócio
econômico-financeiro.
- Assessoramento nos Afastamentos por Motivo de Doença ou Acidente do Trabalho
Presta assessoria aos empregados quando do afastamento do trabalho por Auxílio Doença Previdenciário e Acidentário, junto ao INSS
ou não, desde a data do afastamento até o efetivo retorno ao trabalho.
São prestadas, também, orientações sobre outros benefícios previdenciários e outros benefícios da Empresa como Complementação
de Auxílio Doença/Acidente de Trabalho.
Além de acompanhamentos de processos decorrentes de benefícios previdenciários/acidentários impetrados pela Empresa.
Em 2019, a média de atendimento dia presencial ou não foi de 5 (cinco) empregados ou dependente/dia.
Os números de acidentes de trabalho estão apresentados conforme a seguir:

- Auxílio Falecimento
Benefício que contempla o pagamento de quantia fixada em cláusula dos acordos coletivos de trabalho – morte natural ou por
acidente do trabalho –, a ser paga aos dependentes do empregado falecido.
O auxílio tem como objetivo amparar financeiramente os familiares enquanto esses aguardam providências administrativas e junto a
órgãos públicos.
Em 2019, foram concedidos 9 (nove) benefícios aos familiares de empregados falecidos.
Atividades em destaque
- Assistência Médica
No decorrer de 2019, foram realizados estudos em acolhimento à recomendação de órgãos da Administração Municipal para
contratação, por meio de licitação pública de duas operadoras, de assistência médica e odontológica, as quais têm hoje a
responsabilidade de oferecer atendimento de excelência e qualidade de acordo com a diretriz estabelecida pela SPTrans aos seus
empregados e dependentes.
Esse benefício é destinado a todos os Diretores, Empregados e Dependentes, sendo que os filhos ou equiparados a esses até 24 anos
de idade, se universitários.
Além do oferecimento de ampla rede de atendimento, a operadora de serviço médico oferece descontos na compra de medicamentos
em farmácias e em atividades de lazer, tais como peças de teatro e shows. Há ainda oferecimento de programas de saúde com o
objetivo de conscientizar os empregados a adotarem a prática de medicina preventiva.
- Assistência Funeral
Previsto nos acordos coletivos de trabalho, o benefício contempla apenas o decesso e deixava a desejar no atendimento das
necessidades imediatas do empregado ou familiares.
Frente a tal circunstância, a SPTrans firmou parceria com empresa especializada em serviços funerários com o objetivo de oferecer o
benefício aos empregados, seus cônjuges e filhos até 21 anos de idade, de maneira mais especializada, personificada e eficaz.
A empresa oferece atendimento 24 horas para resolução de questões burocráticas de forma abrangente e os serviços funerários
obrigatórios, propiciando tranquilidade, confiança, conforto e apoio àqueles que vivenciam a situação.
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- Seguro de Vida
Benefício previsto nos acordos coletivos de trabalho, sendo que a administração é feita pela própria SPTrans. A cobertura prevê as
situações de aposentadoria por invalidez firmada pela Previdência Social – INSS e também decorrente de falecimentos de empregados
por morte natural ou acidente do trabalho.
O benefício oferecido complementa o planejamento financeiro, assegurando que a família consiga se reestruturar após um evento de
morte e, também, o empregado, quando impossibilitado de trabalhar em decorrência da aposentadoria por invalidez.
A SPTrans implantou instrumento que permite a manifestação em vida pelo empregado quanto à divisão de percentuais do valor
do seguro, de forma que a quitação seja promovida com maior fluidez, a exemplo do que ocorre quando da liberação nos casos de
aposentadoria por invalidez.
Em 2019, foram pagos 16 (dezesseis) benefícios decorrentes de falecimento e aposentadoria por invalidez. Há de se ressaltar que em
torno de dois benefícios eram remanescentes do ano anterior.
- Campanha de Vacinação
A SPTrans em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde promoveu Campanha de Vacinação em cinco unidades da Empresa e cinco
Terminais de ônibus.
Todos os empregados tiveram a oportunidade de tomar a vacina de Gripe, Febre Amarela e SCR - Sarampo, Catapora e Rubéola. Foram
mais de duas mil doses aplicadas possibilitando que os empregados da SPTrans tivessem acesso facilitado a vacinas, se protegessem e
atualizassem as carteiras de vacinação.
- Aplicativo de Recursos Humanos
Com o objetivo que os empregados tenham acesso rápido, seguro e preciso das informações de seu contrato de trabalho, foi assinado
em 2019 contrato com empresa de informática para o desenvolvimento de aplicativo e página na Internet com acesso 24h pelos
empregados da SPTrans.
O RH 24h e o aplicativo para tablets, smartphones, celulares serão implantados em 2020 de forma a trazer maior comodidade para os
empregados e redução de custos com impressão para a SPTrans.

¾¾ TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Em 2019, foram realizadas 476 atividades de treinamento
para públicos que, direta ou indiretamente, tenham interface
com as atividades da SPTrans. Houve a participação de 4.098
empregados, 373 estagiários, 5 convidados e 430 profissionais das
Concessionárias do Sistema de Transporte.
Essas atividades importaram em 2.870 horas de treinamento,
representando um aumento de 32,50% em relação a 2018, onde
foram realizadas 2.166 horas.
As atividades de treinamentos para os empregados foram
direcionadas para o atendimento das necessidades apontadas
na Avaliação de Desempenho/2018. Como nos dois últimos anos,
ocorreram restrições orçamentárias até o 3º semestre/2019 e por esse motivo a maioria das atividades de execução externa foram
realizadas por instituições governamentais parceiras, sem custo.
Internamente foram desenvolvidas quatro grandes atividades direcionadas, três delas voltadas aos empregados da Diretoria
Operacional: Acessibilidade nos módulos Comportamentais e Vistoria, Infraestrutura Elétrica do Sistema Trólebus, e uma para todos
os empregados da SPTrans - Imagem Corporativa, cujo objetivo foi o fortalecimento da imagem da SPTrans junto ao público interno e
externo, que envolveu maior número de empregados (2.403) representando 58,6% do total de empregados treinados (4.098).
O Programa Viagem Segura já consolidado como ação do programa de metas da Prefeitura passou em 2019 a ser meta do
planejamento estratégico da SPTrans.
Para efetivação do programa, as ações de treinamento que o compõem passaram a ser parte do contrato com as Concessionárias e
serão validadas pela SPTrans. Como item contratual, a não validação passa a ser item passível de multa. Auditorias para validação dos
treinamentos das Concessionárias é meta estratégica para a SPTrans.
Visando apoiar e garantir a qualidade na execução dos treinamentos, foi realizada uma atividade com todos os profissionais de RH
das Concessionárias para que fossem capacitados em uma mesma base e pudessem seguir os treinamentos do programa de forma a
conseguir maior apropriação dos conteúdos pelos operados a fim de obter uma melhor compreensão do seu papel da prestação dos
serviços à população da Cidade.
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Em atendimento à Lei Federal nº 5.598/2005, o Programa
Aprendiz SPTrans, em 2019, por meio do contrato com a
instituição Vivenda da Criança, realizou a capacitação de 38 jovens
que finalizaram o programa e foi iniciada a seleção para um
novo grupo de jovens que iniciaram o programa em dezembro.
Com relação a Estagiários, em abril foi realizada a revisão do
quadro aprovado, o qual ficaria restrito a 20% do quadro de
empregados. Até a finalização do processo seletivo público para
atendimento aos contratos que estavam se encerrando foram
recrutados 931 estudantes. Durante o ano tivemos a contratação
de 196 estudantes oriundos dos processos de recrutamento
realizados pela SPTrans e do processo seletivo público.

Atividades em Destaque - Sistema de Transporte
Programa Viagem Segura – Concessionárias
Tem o objetivo de contribuir para que os operadores da capital
(motoristas, cobradores e fiscais) aumentem suas competências
para o efetivo desempenho de seu papel profissional, buscando
levar aos motoristas a conscientização para uma convivência
humanizada e segura no transporte e trânsito da cidade.
O Sistema de Transporte finalizou 2019 com 52.794 operadores
cadastrados (motoristas, cobradores e fiscais). Desses, 35.025
estiveram em sala de aula para treinamento representando
66,34% dos operadores.

Atividades em Destaque - SPTrans
As atividades de Imagem Corporativa, Acessibilidade (módulos
Comportamentais e Vistoria), Infraestrutura Elétrica do Sistema
Trólebus e Auto de Infração Eletrônico, são destaques por
envolveram um número elevado de empregados, conforme
demonstrado abaixo:
Imagem Corporativa – para empregados e estagiários que tem
envolvimento direto com o público externo, com ênfase nos
profissionais que exercem supervisão direta àqueles que estão no
contato diário.
Número total de participantes: 765
Horas Realizadas: 152
H/H Treinamento: 2.325,5

Programa Viagem Segura - Preparação dos RH(s)
Os profissionais de Recursos Humanos das Concessionárias
precisavam se adaptar para a aplicação e conteúdo dos
treinamentos do Programa Viagem Segura, principalmente a sua
formatação. Em função das dificuldades apresentadas, a SPTrans
elaborou um programa de capacitação para auxiliá-los a
desenvolver planos de aula para o Programa Viagem Segura. A
atividade envolveu 27 profissionais, das 24 Concessionárias.

Acessibilidade nos Módulos Comportamentais e Vistoria
– reforçar os procedimentos que devem ser adotados pelos
Técnicos, em sua relação com as Pessoas Idosas, Pessoas com
Deficiência e com Mobilidade Reduzida, contribuindo nas ações
que possam facilitar a acessibilidade no transporte coletivos por
ônibus.
Número total de participantes: 667
Horas Realizadas: 288
H/H Treinamento: 4.004
Infraestrutura Elétrica do Sistema Trólebus – desenvolvido
com o objetivo de ampliar as competências da equipe de campo
quando em atendimento de ocorrências envolvendo trólebus e/
ou rede elétrica, visando agilidade nas providências para desvios
operacionais por diversos motivos, com segurança.
Número total de participantes: 364
Horas Realizadas: 192
H/H Treinamento: 2.912
Auto de Infração Eletrônico – capacitar os Técnicos em Sistema
de Transporte, em função da mudança na forma de autuação.
Número total de participantes: 605
Horas Realizadas: 74
H/H Treinamento: 1.210

Treinamento de Motorista do Serviço Atende + Concessionárias
Objetivo: Sensibilizar e preparar novos motoristas para
transportar pessoas com severo grau de redução de mobilidade,
conforme procedimentos do Manual de Operação, prestando
atendimento humanizado aos passageiros do Serviço Atende.
Público Alvo: motoristas das Empresas do Subsistema Local
designados para o Serviço Atende+
Nº. de Participantes: 105
Formação de Multiplicadores do Serviço Atende+ para
Concessionárias
Objetivo: capacitar os profissionais de RH das empresas para
aplicarem o treinamento para os novos Motoristas do serviço
Atende+.
Público Alvo: profissionais de RH das Concessionárias que atuem
como instrutores de treinamento.
Nº. de Participantes: 34
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Auditorias de Treinamento Realizados pelas Concessionárias
Objetivo: avaliar a qualidade em conteúdo e forma de aplicação dos
treinamentos do Programa Viagem Segura, de modo a aumentar a
satisfação da população com a prestação de serviços, nos quesitos
atendimento e segurança, por meio da ampliação das competências
interpessoais dos operadores.
Nº. de Auditorias Realizadas: 37
Atividades em Destaque - Transporte Diferenciado
Para a qualificação de profissionais do Serviço Atende+ que
transportam as pessoas que, em função do alto grau de deficiência
não podem utilizar os veículos convencionais do Sistema, foi
realizado:

A substituição de estagiários que finalizaram contrato teve
continuidade sendo atendidos, mensalmente, estudantes de
diversas áreas de conhecimento e de interesse da Empresa, sendo
até outubro por processo seletivo realizado diretamente pela
SPTrans e, a partir de novembro, foram atendidos os aprovados no
primeiro processo seletivo público, conforme demonstrado a seguir:
Graduação

Estudantes Atendidos

Estudantes Contratados

Ensino Médio

369

134

Técnico de Nível Médio

146

28

Superior

416

82

931

244

TOTAL
Fonte: Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos

- Curso Especial de Taxista para Credenciamento e Prestação de
Serviço de Táxi em Veículo Acessível do Serviço Atende+
Objetivo: sensibilizar e preparar os taxistas vinculados ao alvará
de estacionamento de Táxi Preto Acessível para transportar
pessoas com severo grau de redução de mobilidade, conforme
procedimentos do Manual de Operação, prestando atendimento
humanizado aos passageiros do Serviço Atende+.
Público Alvo: motoristas de Táxis vinculados ao alvará de
estacionamento de Táxi Preto Acessível, cadastrados para o
Atendimento ao Sistema Eventual e Atendimento a Eventos de Finais
de Semana do Serviço Atende+.
Nº. de Participantes: 52

Treinamentos Especiais para Estagiários

- Seleção Pública

A fim de contribuir para sua adaptação à SPTrans, foram realizadas
integrações e Código de Conduta e Integridade para 260 estudantes.
Cinco estagiários lotados no DO/SEM/GME participaram de atividade
para orientação sobre as condições ergonômicas de trabalho,
determinada na Norma Regulamentadora 17 do MTE.

Com a autorização da Diretoria em 2017 para a realização de
Seleção Pública para os cargos de Médico Auditor e do Trabalho, foi
possível em 2019, a contratação de 1 profissional para cobertura de
vaga em aberto.
- Aprendiz e Estagiário
Aprendiz SPTrans
Como programa contínuo na SPTrans, em cumprimento da cota
de aprendizagem definida no Decreto nº 5.598/05, por meio do
contrato com a Instituição Vivenda da Criança foi finalizada a
terceira turma, certificando 37 aprendizes na formação do arco
administrativo do programa. Em novembro, foi iniciado processo
de contratação da quarta turma para formação, contratados em
dezembro.
- Estagiários
Seleção e Contratação
Tivemos a mudança na sistemática de contratação para processo
seletivo público, realizado por meio do contrato com o Centro de
Integração Empresa Escola – CIEE. Finalizado o primeiro processo
com a aprovação de 60 estudantes de Ensino Médio, 32 Ensino
Técnico e 59 de Ensino Superior nas diversas formações acadêmicas
possíveis de atuação na SPTrans.
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Em função das atividades que desenvolvem estarem diretamente
ligadas ao atendimento ao público, 102 estagiários participaram do
treinamento de Imagem Corporativa.
Os estagiários da Área de Marketing participaram da Palestra
Comunicação Social como Ferramenta de Gestão Estratégica
- Empresas Públicas, visando contribuir com sua formação
profissional.
- Quadro Geral SPTrans
Em 2019, 4.098 empregados passaram por atividades, num total de
22.716 h/h treinamento.
As atividades foram desenvolvidas internamente, por entidades
contratadas e/ou entidades de formação vinculadas a administração
pública, num total de 2.527 horas realizadas. A partir do segundo
semestre, com a minimização da restrição orçamentária, foram
realizadas atividades/cursos que dependiam de dispêndio de verba,
perfazendo o custo de R$ 124.294,95. Mesmo sendo gasto um valor
maior que em 2018, o custo médio por participante foi menor, por
ter abrangido um maior número de empregados.
Em comparação a 2018 as atividades não se limitaram aos
cursos com exigência legal de realização e que necessitavam de
profissionais com formação e/ou credenciamentos específicos para
sua aplicação. Foram realizados cursos e atividades aguardadas
pelos profissionais que necessitavam de qualificação não
contemplada no portfólio das instituições governamentais voltadas
para a formação.

SPTrans

12.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

¾¾ AUDITORIA INTERNA
Em 2019, desenvolveu as atividades a seguir:
• Aferição da autenticidade, confiabilidade e credibilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro
e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo e à facilidade de comparação, de compreensão e de interpretação das
demonstrações financeiras da Companhia.
• Responsabilidade pela gestão do contrato celebrado com a empresa de Auditoria Externa, pela verificação da regularidade fiscal
da empresa contratada e pela fiscalização da prestação dos serviços técnicos especializados, de acordo com os prazos e parâmetros
estipulados no respectivo Termo de Referência.
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• Acompanhamento e assessoramento das atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria Estatutário,
preparando, organizando e secretariando as reuniões, elaborando as respectivas pautas, atas e os pertinentes registros e
providenciando o devido atendimento às solicitações e aos questionamentos de ambos os Colegiados.
• Acompanhamento do processo de recebimento, pesagem e armazenamento de sucata de materiais ferrosos e não ferrosos
transferidos da empresa Via Aérea para a São Paulo Transporte S/A.
• Participação em Comissão de Sindicância formada por meio do Comunicado Nº 021/19, com a finalidade de apurar eventual
irregularidade na prestação dos serviços referente a Contrato.
• Composição em Comissão de Averiguação Preliminar para apuração da caracterização de veículo não identificado contendo o
logotipo da SPTrans;
• Atuação como parte integrante na Comissão de Averiguação Preliminar de contrato de prestação de serviço.

¾¾ MANUAL DE PROCEDIMENTOS – MDP
Em 2019, foram revisadas e implantadas 85 Normas e Procedimentos que compõem o conjunto dos instrumentos normativos da
Empresa, as quais estão publicadas na intranet, para acesso a todos os empregados, em versão digital, denominado Manual de
Procedimentos – e-MDP.

¾¾ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Com objetivo de apoiar o contínuo aperfeiçoamento dos processos da Empresa, incorporando e mantendo soluções tecnológicas
relativas aos Sistemas de Bilhetagem Eletrônica, Operacionais de Transporte e Corporativos, inclusive quanto à inovação e melhoria
funcional, durante 2019, destacam-se as seguintes atividades:
Segurança de Informações da Bilhetagem Eletrônica
Monitoramento
• Qlik - implementada a ferramenta de criação de relatórios e painéis de instrumentos interativos com tabelas e gráficos, que promove
uma visualização simplificada de dados, ajudando nas tomadas de decisões de negócios de forma rápida e prática.
Atendimento
Foi implementado o Service Desk por meio da ferramenta de direcionamento e registros dos chamados, a fim de designar o
responsável pela solução da solicitação, com o objetivo de cumprimento de prazos e demandas. Com isso podendo melhorar os
atendimentos internos e externos (usuários), conforme citados a seguir:
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário na tabela de acesso web;
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário na tabela das informações pessoais/documentos;
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário na tabela de validação do posicionamento geográfico, quando da
informação errônea;
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário na tabela de cartões, para o caso de atualização errônea por bug
no sistema de associação do cartão ao cadastro correto;
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário na tabela de pagamento do boleto da solicitação do beneficio de
estudante para subsídio no transporte público;
• Criação de processo para permitir correção de dados na tabela de CEP, quando informado de forma errônea pelo usuário do
sistema de estudante; e
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário na tabela de matrícula do estudante, quando do cadastro/
atualização errônea por parte da instituição de ensino.
Atualização de Processos
• Implantação de automação de funções para melhor funcionamento do sistema de queima de cartões; e
• Desenvolvimento de vacinas, as quais vêm em constante aprimoramento nas tratativas de distribuição da lista de cartões para
os ônibus, melhorando a capacidade e velocidade de distribuição da lista permanente, e a geração de relatórios gerenciais mais
intuitivos.
Loja Virtual
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário de Vale-Transporte na tabela da Loja Virtual, possibilitando a
exclusão de dados duplicados;
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• Criação de processo para permitir correção dos dados de usuário de Vale-Transporte na tabela da Loja Virtual, permitindo a
inserção de novos números de CEP na base de dados do sistema, conforme atualizações nos correios; e
• Criação de processo para permitir correção de dados de usuário de Vale-Transporte na tabela da Loja Virtual, no sentido de permitir
a transferência de um cartão entre usuários, quando um determinado cartão consta em cadastro errado.
SCA - Sistema Central de Atendimento
• Análise e correção de Problemas no SCA – Liberação de Benefícios – Estudante, Liberação de Emissão e Personalização de
Cartões
Essa medida visa beneficiar o atendimento ao usuário, com a melhora do desempenho do sistema, com a inovação nas
inconsistências no fluxo de trabalho do processo de emissão de novos cartões e habilitação de gratuidades para o estudante.
• Análise e testes da aplicação Persoweb – Personalização de cartões nas Credenciadas
Correção na solução para melhoria do desempenho na personalização de cartões nas Credenciadas em lote, prevenindo a
duplicação de dados de usuários para cartões diferentes.
• Homologação e Implantação do novo Cartão Corporativo
Implantação de novo tipo de cartão, denominado Cartão Corporativo (Tipo 120), para recarga de Crédito Monetário Comum,
personalizado e associado a uma empresa (CNPJ), visando substituir os Cartões Anônimos (Tipo 110) e o Vale-Transporte antigo
(Tipo 59).
• Homologação e Implantação da Alteração no Processo de Cobrança de Taxa na Apuração de Saldos para Restituição de
Créditos
Na implantação desse processo a taxa é calculada e cobrada na emissão de um novo cartão e não mais sobre os cancelamentos,
muitas vezes de mais de um cartão por usuário, o que gerava mais de uma cobrança de taxa na emissão de um único cartão.
• Implementação de nova impressora no Persoapp
Desenvolvimento de nova aplicação capaz de reconhecer as impressoras SMARTCH51, modelo que foi recentemente lançado.
• Suporte a usuários na instalação e utilização das impressoras de cartão
Atividade que auxilia os postos e as credenciadas a instalarem e utilizarem a ferramenta Persoaap para personalização de cartões.
DEFIC - Sistema de Cadastro de Pessoas com Deficiência
• Modificação do Sistema de Cadastro de Pessoas com Deficiência – DEFIC
Foi implantada modificação do sistema de cadastro de pessoas com deficiência (PCD), com a inserção de 4 novas informações, para
atender às necessidades a seguir.
- Validação do CID (Classificação Internacional de Doenças), que permite registrar o código da classificação internacional da doença
acometida ao usuário do benefício;
- Direito a acompanhante: Dependendo do tipo de doença acometida pelo portador de deficiência;
- Cartão Permanente: Dependendo do tipo de doença acometida pelo portador de deficiência; e
- Número do CRM (cadastro no Conselho Regional de Medicina) do médico: Para possibilitar a identificação dos profissionais que
emitiram o laudo para as pessoas com deficiência.
Essa modificação possibilita o registro das análises e validações das documentações, pelos técnicos e médicos no sistema da
SPTrans.
Em 2019, destacam-se as seguintes atividades:
• Implantação no sistema de personalização de cartões operacionais (serviço/colaborador) para a ViaMobilidade
Criação de novos códigos para concepção de cartões operacionais (serviço/colaborador) para a ViaMobilidade, nova concessionária
de linhas de trilho do Metrô.
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• Criação de 2 “pools” do HM (Servidor de Recargas), compostos por 2 servidores em cada site
Objetivo de melhorar o desempenho no balanceamento das recargas de Bilhete Único, possibilitando o aumento de velocidade das
respostas às solicitações de recargas pelos mais de 10.000 terminais de recargas, nos dias de pico.
• Migração servidor de banco de dados de idoso/PCD
Modernização do servidor tendo em vista a evolução de volume e o avanço tecnológico das novas aplicações, no que se refere às
altas demandas de armazenamento, memória e processamento.
• Troca de instituição bancária para o registro de boletos da Loja Virtual e da taxa de estudante
Troca da instituição bancária devido vencimento do contrato.
• Limitar funcionalidades da Loja Virtual para acesso exclusivo por Área interessada
Correção das funcionalidades de acesso, objetivando evitar as ações de hacking interno às informações privilegiadas.
• Implantação de Melhorias na função Dossiê
Automatização do processo para produção de dossiê via sistema.
• Implantação do sistema de emissão de novos tipos de cartões Idoso
Melhoria do processo de emissão, de forma a produzir informações para os cartões do novo formato de 4K, para a gratuidade do
Idoso.
• Implantação da Integração com a Secretaria da Educação para validação de dados dos estudantes
Essa integração teve como objetivo o cruzamento de dados para validação e consistências das informações de estudantes.
• Implantação do sistema de bloqueio para escolas que enviem dados de cadastros inconsistentes
Controle das informações produzidas pelo cadastro interno dos alunos das faculdades, de forma a impedir a alteração e duplicidade
de informações do cadastro dos estudantes na SPTrans.
• Permitir vincular a empresa ao cartão tipo 100 apenas quando este estiver associado a um usuário
Correção para evitar a inclusão destes cartões a beneficiários do Vale-Transporte, sem que os mesmos não sejam devidamente
cadastrados no Sistema da SPTrans.
• Criação de novas regras de bloqueio para substituir a regra tipo 40 (cancelamento por perda/roubo)
Impedimento de uso dessa regra para inclusão de outros tipos de cancelamentos de cartões, de forma a não permitir inclusões
genéricas.
• Remoção do protocolo de upload de foto na tela de upload (Acesso Público).
• Evolução da maneira de recuperação e habilitação do Cartão de Estudante existente até a confecção de um novo cartão
Ação para evitar transtornos ao usuário, até que um novo cartão seja produzido e entregue.
• Inclusão de cartões do tipo Estudante na rotina de cancelamento de cartões vinculados a pessoas falecidas
Inclusão dos cartões, no caso de falecimento do Estudante, no repositório informativo reservado a usuários falecidos.
• Implantação e melhorias nos Relatórios de OSE, Relatório de OSE pendente (IDOSO/PCD) e Relatório de OSE finalizada
(IDOSO/PCD)
Melhoria na rotina para possibilitar ao setor de emissão de cartões manter controladas as Ordens de Serviços (OSE).
• Elaboração de edital de Data Center
Objetivo de elaborar o Edital para contratação de Data Center para manter e atualizar os computadores que suportam os Sistemas
da Bilhetagem Eletrônica, e da equipe que gerencia toda a estrutura física e dos sistemas operacionais instalados.
SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica
• Homologação e Implantação da Alteração no Processo de Cobrança de Taxa na Apuração de Saldos para Restituição de Créditos;
106

SPTrans

• Homologação e Implantação do novo Cartão Corporativo;
• Desenvolvimento do APP SPTrans;
• Novos modelos de engenharia reversa para combate à fraude; e
• Bloqueio irreversível de cartões bilhete único.
Infraestrutura de TI
• Instalação de links nas Unidades XVN, STR, BV1, BV2, Museu, regionais, extensões de regionais, terminais, Copom/Cobom, Barão e
CICC;
• Montagem de toda a infraestrutura da unidade BV1 para receber os equipamentos da antiga unidade XVN (patch panels, racks,
cabeamento, switches). Aproximadamente 600 pontos de rede; e
• Migração da infraestrutura dos servidores da antiga sala cofre (XVN) para a nova sala segura, localizada na unidade BV1.
Mapas e Equipamentos Embarcados
• Montagem de laboratório na BVI para testes de equipamentos de monitoramento de frota e rede/infraestrutura.
Suporte Técnico
• Modernização do parque tecnológico da Empresa, com a preparação e instalação de 570 novos computadores, de acordo com
critérios técnico-operacionais. Os equipamentos receberam as configurações básicas de sistema operacional, instalação de sistemas
inerentes a cada área e instalação de aplicativos. A substituição dos equipamentos foi iniciada pelo Posto Central de Atendimento
(BV3), 100 equipamentos foram destinados às áreas da Diretoria de Operações, estendendo-se, após, as demais áreas da Empresa.
Desenvolvimento e Monitoramento do SIM
• Disponibilização de nova tela para o Centro de Operações: Consulta das Ocorrências que interferem na operação e que devem ser
consideradas no processamento do G64 e dos indicadores; e
• Estudo e entrega dos procedimentos necessários para registrar o software SIM no INPI.

¾¾ ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Com base no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC, elaborado em junho/2018, e revisado em outubro/2018, em
conformidade ao disposto no art. 40 da Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, disponível no site da SPTrans, foram celebrados os
seguintes instrumentos contratuais:
• Instrumentos Contratuais Celebrados
Instrumentos decorrentes de procedimentos licitatórios e contratações diretas, demonstrados a seguir.
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• PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS
O quadro a seguir apresenta os processos licitatórios e os procedimentos de dispensa de licitação em função do valor, concluídos
durante 2019.

• REQUISIÇÕES CONCLUÍDAS
Requisições emitidas pelas áreas solicitantes para compra de materiais e/ou serviços.
- RC – Requisição de Compra de materiais para itens não cadastrados.
- RM – Requisição de Material de itens cadastrados.

• CERTIFICADOS DE REGISTRO CADASTRAL EMITIDOS
Elaborados de acordo com as solicitações das empresas, obedecendo aos preceitos da legislação específica aplicável foram emitidos
em 2019, 17 Certificados e em 2018, foram 19.
• RESULTADOS 2019
Foram emitidos 889 processos (Pedidos de Compra e/ou Pedidos de Serviço no ano de 2019). Dentre esses, 82 processos são aditivos,
resultando um total de 807 Pedidos de Compra e/ou Pedidos de Serviço. Os respectivos documentos destas contratações foram
originados por:
- Dispensa de Licitação em função do valor;
- Termos aditivos na Modalidade Pregão Eletrônico com valores de contratação até o limite de R$150.000,00;
- Por Inexigibilidade;
- Por adesão às Atas de Registro de Preços.
Da previsão total, registrada nos respectivos orçamentos estimativos restou apurado o valor total inicial de R$6.013.481,46 sendo que
as consequentes contratações (Pedidos de compra e Pedidos de serviço) atingiram o montante total de R$5.331.114,96 resultando uma
redução de R$682.366,50, ou seja 11,34% em relação aos orçamentos estimativos.
Cumpre destacar os gastos mais significativos em 2019, conforme segue:
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Para os processos licitatórios foram apurados os seguintes resultados:
-- Foram concluídos em 2019, um total de 21 (vinte e um) certames, geradores de instrumentos contratuais, com orçamentos
estimativos totalizando R$128.503.235,60 e suas respectivas contratações atingiram R$105.510.967,22. Esse resultado gerou uma
economia de R$22.992.268,38 ou seja, 18% em relação ao valor inicialmente orçado.
-- Desse total, um processo contou com orçamento estimativo abaixo de R$150.000,00, no valor de R$74.340,00 cuja contratação se deu
por R$72.900,00 resultando economia de R$1.440,00, ou seja, 1,94%.
-- Realizado ainda um certame para venda de sucatas, no qual foi realizada à alienação de 56 (cinquenta e seis) dos 61 (sessenta e um)
lotes e obtido o valor total de R$669.601,00 (seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e um reais).
• Reorganização das Unidades
Dando continuidade ao trabalho de melhoria das unidades da SPTrans, iniciado em 2018, visando alcançar um nível de conforto e bemestar aos usuários do Sistema de Transporte e empregados, foram executados os serviços a seguir:
- Reforma das instalações do prédio da Rua Boa Vista, 128/136
Escopo das reformas e adequações:
-- Construção de salas técnicas e copas nos andares (1º ao 8º) frente e fundos;
-- Construção de sanitários PNE nos andares (1º ao 8º) frente;
-- Instalação de piso elevado nos andares (1º ao 8º) frente e fundos;
-- Instalação de sistema de Ar Condicionado do subsolo ao 8º andar;
-- Construção de uma Copa/refeitório para atender aos funcionários do prédio;
-- Substituição de aproximadamente 1200 lâmpadas fluorescente de 40w por LED 18W, gerando uma economia significativa de
energia, visando também a sustentabilidade;
-- Substituição das torneiras de todos os sanitários por torneira de pressão (sustentável);
-- Substituição das pias de louça dos sanitários, por pias com a mesa de granito;
-- Reforma dos dois elevadores;
-- Adequação da portaria para atendimento das normas de acessibilidade;
-- Pintura interna e externa do prédio;
-- Instalação de cortinas blackout em todo o prédio;
-- Mobiliários novos para atendimento de toda a DG.
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- Entrega do prédio da Rua XV de Novembro
Encerramento das atividades do prédio da XV de novembro, com
a mudança das áreas para a unidade BV1 e todas as adequações
necessárias para a devolução do imóvel e encerramento do
contrato.
- Adequações das instalações do prédio da Rua Boa Vista, 236
-- Readequação da sala de estratégia, localizada no 7º andar
meio, com a instalação de painéis e troca de cadeiras;
-- Entrega do espaço Descontração no 2º andar;
-- Reforma dos vestiários da Manutenção, Vigilância masculina e
Vigilância feminina;
-- Troca do piso dos elevadores e instalação de ventiladores nas
cabines;
-- Adequação de layout em atendimento a demandas de várias
áreas.
- Adequações das instalações do prédio da Rua Boa Vista, 274
- Instalação de sistema de monitoramento, através de câmeras,
nas dependências da Área de Atendimento.
- Adequações das instalações do Complexo da Rua Santa Rita,
500
-- Substituição do disjuntor de alta tensão por disjuntor VMAX
com ruptura a vácuo de acionamento remoto;
-- Troca do forro da sala 22 do prédio C (Casa Branca);
-- Pintura externa dos diversos prédios;
-- Conserto de calçadas;
-- Substituição dos aparelhos de ar condicionado do Centro de
Treinamento;

- Exploração Comercial
A SPTrans é responsável pela exploração comercial dos
Terminais Urbanos, gerenciando 435 pontos comerciais, e as
solicitações de novas instalações comerciais, atividades que
auferiram em 2019 o valor de R$ 9.500.000,00.
Além dessas atividades, são realizadas:
-- Controle de contas de consumo de telefonia, de água e esgotos
e de energia elétrica, tendo sido processadas em 2019 um total
de 2.200 contas, no valor de R$ 4.500.000,00.
-- Consolidação das informações relativas às atividades da
SPTrans para prestação de contas junto à SMT.
– Principais serviços realizados em 2019
-- Negociação junto à SABESP para celebração de contrato de
demanda firme pelo prazo de 60 meses, com política de preços
diferenciados que resultam em vantagem financeira sobre
o valor das tarifas regulares, resultando na economia de R$
11.856.398,40.
-- Renovação junto à Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo)
de contratos de compra de energia e de distribuição de energia
por demanda fixa para todos os terminais, Complexo Santa
Rita e XV de Novembro, totalizando 28 endereços, pelo prazo
de 12 meses. Na sequência o ILUME apresentou estudos sobre
os contratos de demanda fixa das instalações da SPTrans, e
determinou ajustes e atualização dos novos montantes para
alguns locais, tendo sido providenciado o aditamento de 20
contratos com uma expectativa de economia da ordem de R$
373.604,32.
- Gestão Patrimonial
Foram feitas as Inclusões, Baixas e Movimentações de Bens
Patrimoniais
- Inclusão de novos bens: 1.446

-- Substituição de 300 metros de calhas do galpão de vistoria;

- Baixa de bens patrimoniais: 2.046

-- Adequação de novas instalações para a Diretoria de
Representação e Grêmio.

- Movimentação de Bens Patrimoniais: 11.598

- Adequações das instalações do Museu dos Transportes
- Pintura interna e externa das salas de visitação.

¾¾ ASSESSORAMENTO JURÍDICO
Em 2019, foram obtidos resultados positivos no tocante aos processos judiciais. Na Área Cível, com relação à demanda, o ano foi
encerrado com um total de 1.632 processos em andamento. Vale destacar as seguintes decisões:
• Autos nº 0408122-51.1995.8.26.0053 - Ação de indenização cobrando o ressarcimento de valores indevidamente gastos em compras
fraudulentas efetivadas pelo Departamento de Compras entre outubro de 1989 e julho de 1990 - Decisão do TJSP confirmando a
procedência da ação, condenando as partes a ressarcirem o valor de R$ 46 milhões à SPTrans.
• Autos nºs 108278-56.2015.8.26.0100, 1085245-94.2016.8.26.0100, 1066140-68.2015.8.26.0100, 1021215-31.2015.8.26.0053, 104900757.2015.8.26.0053, 1035255-37.2016.8.26.0100 – Ações regressivas movidas contra o Consórcio Trólebus Aricanduva, em razão de
valores pagos em ações trabalhistas pela SPTrans – Decisões favoráveis condenando o Consórcio a ressarcir o valor histórico de R$
1,37 milhão.
• Autos nº 0120851-65.2007.8.26.0053 – Ação de Cobrança contra as empresas Serra Negra e Mar Azul para devolução de valores
referentes a aluguel de ônibus, aquisição de validadores e multas do RESAM, no valor de R$ 2,05 milhões. Decisão que reconheceu o
direito da SPTrans ao recebimento dos valores.
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• Autos nº 0400978-21.1998.8.26.0053 – Ação movida pela empresa de ônibus Santo Estevam pleiteando diferenças de remuneração
entre o período de dezembro de 1996 a julho de 1997, cujo valor, atualizado até 2012, era de R$ 69,89 milhões. Acórdão do TJSP
favorável à SPTrans, julgando improcedente a ação e reconhecendo a ausência de obrigação em pagar tais valores.
• Autos nº 1035830-55.2017.8.26.0053 – Ação de Cobrança contra a empresa Camargo Campos S/A pela execução de maneira diversa
do contratado na restauração e manutenção do Corredor de Ônibus Santo Amaro/Nove de Julho – Contrato 96/10 – Sentença
reconheceu o direito da SPTrans em receber o valor atualizado até janeiro de 2020 de R$ 4,41 milhões.
• Autos nº 1035822-78.2017.8.26.0053 – Ação de Cobrança contra o Consórcio Carioca Christiani – Nielsen Engenharia pela execução de
maneira diversa do contratado na implantação da interligação do Programa de Corredor Inajar de Souza – Contrato 96/14 – Acórdão do
TJSP favorável, reconhecendo o direito da SPTrans em receber o valor atualizado até janeiro de 2020 de R$ 3,86 milhões.
• Autos nº 1007219-05.2018.8.26.0006 – Ação de Cobrança movida contra o Colégio Fênix em razão de irregularidades no
cadastramento de bilhete estudantil, o que gerou a emissão de cartões a pessoas que não tinham direito a meia passagem – Valor R$
570 mil. Sentença que reconheceu o dever do Colégio em ressarcir a SPTrans (Sistema).
• Autos nº 1021744-40.2014.8.26.0100 – Ação de Cobrança de Multa Administrativa aplicada em razão do descumprimento contratual
pela empresa Trends Engenharia e Tecnologia S/C Ltda, no Contrato nº2009/0785-014-00. Sentença reconheceu o dever da empresa
em pagar R$ 69 mil devidamente atualizados à SPTrans.
• Autos nº 1017233-58.2015.8.26.0554 – Ação objetivando que a Empresa de Ônibus Vila Ema Ltda. retire os veículos que estão no pátio
da SPTrans ou que o Juiz autorize a venda em leilão. Sentença julgando procedente, determinando que a Vila Ema retire os veículos em
15 dias.
• Autos nº 214331-39.2015.8.26.0000 – Ação de Cobrança de diferença de remuneração movida pela Viação Santa Brígida Ltda. –
Acórdão do TJSP determinando que a SPTrans pague suas dívidas pelo regime de precatórios e que a penhora havida sobre valores
depositados pela Cohab fosse desconstituída. Com essa decisão, a SPTrans pode levantar R$ 33 milhões que estavam bloqueados.
• Autos nº 05053-55.1991.8.26.0053 – Ação movida pela Intertec Serviços Ltda. cobrando R$ 41 milhões. TJSP reconheceu o direito da
SPTrans em pagar essa dívida por meio de precatório judicial.
• Autos nº 0428402-38.1998.8.26.0053 – Ação movida pela Tupi Transportes cobrando diferenças de remuneração no período de
julho de 1993 a maio de 1994, no valor de R$ 51,52 milhões – TJSP reconheceu o direito da SPTrans em pagar essa dívida por meio de
precatório judicial.
Ainda, na esfera Cível, foram obtidas decisões favoráveis aos interesses da SPTrans, as quais redundam em valor econômico estimado
em R$ 112.130.834,66. Num comparativo, em 2019 obteve-se êxito em 54% das decisões e em 2018, 46%.
No âmbito Trabalhista, em 2019 com relação à demanda, o ano foi encerrado com um total de 1.504 processos em andamento. Foram
obtidas, em Primeira Instância e Instâncias Superiores (TRT e TST), decisões favoráveis à SPTrans em 283 processos, representando um
ganho de 62,06% das ações, o que corresponde a R$ 22.745.368,41 que deixaram de sair dos cofres.
Na esfera Criminal, em 2019, foram instaurados 1.660 processos de apuração de irregularidade contra as Concessionárias do Sistema
de Transporte, com encerramento de outros 803 e, ainda, houve a autuação de 676 expedientes administrativos.
Na Área de Direito Público, em 2019, foram obtidas decisões favoráveis em 26 processos julgados, totalizando um valor econômico
estimado de R$ 272.459.785,37. Vale destacar as seguintes decisões:
• TRI19/005 - Decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança de RAT/SAT, bem como todos os
atos tendentes à cobrança do crédito até final de julgamento da ação, que foi distribuída em 05/06/2019 - R$ 3.635.407,75;
• TRI13/025 - Acórdão: Provido o agravo de instrumento da SPTrans - Impenhorabilidade de patrimônio - suspensão de execução fiscal art. 100/CF - R$ 115.424.050,48;
• TRI 15/018 – Decisão proferida em 06/08/2019 reconheceu que os pagamentos a serem feitos pela SPTrans devem observar o rito do
art. 100 da CF;
• TRI 24.17.02 – O acórdão que reconheceu a inexistência de cessão de mão de obra nos contratos firmados pela SPTrans e empresas
de ônibus sob a égide da Lei Municipal nº 11.037/91. Em consequência de tal decisão serão cancelados lançamentos de contribuição
previdenciária de mais de 258 milhões;
• TRI 24.03.03 – Em 27/09/2019 transitou em julgado decisão que julgou procedente ação declaratória que reconheceu o direito ao
recolhimento de SAT à alíquota de 1%. Em consequência de tal decisão deverão ser cancelados débitos no importe de 14 milhões de
reais, correspondente à diferença de alíquota cobrada pelo fisco, bem como a liberação de imóveis penhorados nas execuções fiscais
correlatas;
• TRI 24.04.03 - Acórdão disponibilizado em 29/08/19 reconheceu a inexistência de cessão de mão de obra nos contratos firmados
entre a SPTrans e as empresas particulares operadoras do transporte coletivo por não se caracterizarem como cessão de mão de obra.
Oportunamente, em consequência de tal decisão, deverá ser cancelado lançamento de contribuição previdenciária no valor de R$
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142.954.031,68. (atualizado em 30/01/2020).
• TRI 14.05.04 – Acórdão proferido pela 2ª Turma do TRF3, disponibilizado em 03/10/2019, deu provimento à apelação da SPTrans para
declarar indevidos os valores relativos à retenção de 11% sobre os pagamentos efetuados a empresas contratadas, determinando,
após o trânsito em julgado, o cancelamento dos créditos tributários constantes na NFLD 35.345.608-0, no valor de R$ 208.723.037,85.
(atualizado em 30/01/2020).
• TRI 14/004 – Em 02/04/2019 transitou em julgado de decisão que reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos nos 15 primeiros dias de auxílio-doença. Os valores indevidamente recolhidos a este título poderão ser utilizados em
procedimento compensatório. Valor envolvido: R$ 102.833,71.
• TRI 17/001 – Em 04/11/2019 foi disponibilizado acórdão que negou provimento à apelação da União para reconhecer que as
contribuições ao RAT e às entidades não podem incidir sobre verbas de natureza indenizatória. Valor envolvido: R$ 596.224,66.
• TRI 16/006 - Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo o direito da SPTrans em pagar seus débitos judiciais por meio
de Precatórios (Execução Fiscal-Procon - valor em novembro de 2016 - R$ 90.438,51).
• TRI 18/010 - Decisão do Juízo da 3º Vara de Execuções Fiscais Federais reconhecendo o direito da SPTrans em pagar seus débitos
judiciais por meio de Precatórios - desbloqueio do valor de R$ 92.620,61 (Execução Fiscal-ANS).
• TRI 13/003 - Decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio (STF) - em Juízo de retratação manteve a imunidade tributária da SPTrans,
por consequência negou provimento ao Agravo do Município de São Paulo - trânsito em julgado em 19/09/2019 - valor envolvido para
repetição de indébito: R$ 14.204.935,31
Foram, ainda, emitidos pela Área de Direito Público 1.681 pareceres e manifestações jurídicas referentes a expedientes administrativos
internos e externos.
No decorrer de 2019, foram analisados pela Área Jurídica 982 expedientes externos e internos.

¾¾ RELAÇÕES INTERNAS
Em 2019, a Diretoria de Relações Internas realizou os seguintes programas e atividades:
Participação no Acordo Coletivo – Participação nas negociações salariais junto aos Sindicatos de Representação.
C.I.P.A. (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) – Participação nas reuniões em todas as unidades, auxílio na resolução de
problemas junto às demais Diretorias.
Atletas SPTrans – Com o objetivo de contribuir para um estilo de vida mais saudável com qualidade, foram realizadas as atividades a
seguir:
• Festival de Futebol de Campo entre as sete Empresas Municipais, parceria com o CMTC Clube e Sicoob-Coopercredi;
• Em parceria com a Bradesco Seguros, foi realizado o 5º Passeio Ciclístico na área central da cidade de São Paulo, que contou com a
participação de familiares;
Meio Ambiente – Programa que disponibiliza caixas para coleta de pilhas e baterias em todas as Unidades da Empresa, o qual
recolheu nesse ano aproximadamente 210 Kg, destinados corretamente para o Ecoponto Tatuapé.
Bem-Estar – Tem como princípio promover a mudança de comportamentos e autoestima:
• Outubro Rosa e Novembro Azul – Montagem de Painéis decorativos nas Unidades BVII, Regionais Leste, Norte e Sul e Complexo Santa
Rita para que fosse utilizado pelos empregados para tirar fotos.
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• Dia do Motorista: foi servido um café da manhã para os motoristas lotados na STR.

Confraternizações – Visando promover a aproximação e a integração entre os trabalhadores e a família, foram realizadas as
confraternizações a seguir:
• Festa do Dia das Crianças no CMTC Clube, com a participação dos filhos e filhas de até 12 anos dos trabalhadores da SPTrans e 40
crianças da Comunidade Caboré Jardim Iguatemi e seus responsáveis.

• Encontro dos Empregados da SPTrans com um dia de Piscina, Futebol e Show de Talentos, no CMTC Clube.
Voluntariado – Trabalho de responsabilidade, comprometimento e dedicação, cria oportunidades para que todos possam colaborar
em ações de solidariedade. Foi realizada:
• Campanha do Agasalho, para a Igreja do Ministério Estabelecendo o Reino – Guaianases.
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CAPÍTULO VII OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL – ODS MUNDIAIS

O “Programa Municipal de Implementação da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável” foi instituído pela Lei Municipal
nº 16.817, de 2 de fevereiro de 2018, que tem como finalidade
fomentar os 17 ODS da ONU com suas 169 metas por meio de
políticas públicas em âmbito municipal.
A SPTrans que tem como missão Assegurar a universalização do
transporte público sustentável proporcionando deslocamentos
com regularidade, confiabilidade, acessibilidade, conforto,
segurança e modicidade, aderiu ao atendimento da Agenda
2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Nas atividades desenvolvidas pela SPTrans na gestão dos
transportes públicos, foram identificadas 8 ações primárias, que
contribuem de forma direta aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, ressaltando que essas ações podem se relacionar
com os demais Objetivos de forma indireta.
• ODS 5 - Igualdade de Gênero.
• ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico.
• ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
• ODS 11 - Cidade e comunidade Sustentável
• ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis.
• ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.
• ODS 15 - Vida Terrestre.
• ODS 17 - Parceria e Meios de Implementação.

¾¾ OBJETIVO 5

Igualdade de Gênero
Alcançar à igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e
meninas.
A igualdade de gênero não é apenas
um direito fundamental, mas é a
base essencial para a construção de um mundo mais pacífico,
próspero e sustentável. O ODS 5 reflete a crescente evidência
de que a igualdade de gênero tem efeitos multiplicadores no
desenvolvimento sustentável.
A meta 5.1, que trata de “Acabar com todas as formas de
discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte”.
Na SPTrans, foram implementadas ações de modo a fomentar
um ambiente de trabalho igualitário entre os gêneros e
promovendo a equidade para os cargos de Liderança.
Na meta 5.2, que dispõe sobre “Eliminar todas as formas de
violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de
outros tipos”. Com o intuito de reduzir o número de abuso sexual
nos transportes públicos, a SPTrans, juntamente com vários
órgãos, promovem campanhas contra esse tipo de atitude.
Campanha “Juntos podemos parar o abuso sexual nos
transportes”

¾¾ OBJETIVO 8

Trabalho Decente
e Crescimento
Econômico
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, o
emprego pleno e produtivo e o trabalho
decente para todos.
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O crescimento econômico sustentável contribui para criar
melhores condições para estabilidade e sustentabilidade
do país. È possível promover políticas que incentivem o
empreendedorismo e a criação de empregos de forma mais
sustentável e inclusiva.

SPTrans

O ODS 8 reconhece a urgente necessidade de erradicar o trabalho forçado e trabalho escravo, bem como tráfico de pessoas, de modo
a garantir a todos um trabalho decente.
Na SPTrans, foram implementadas ações de modo a promover a valorização e o bem estar de nossos empregados, estagiários,
aprendizes e operadores.
Treinamento de Empregados: em 2019 foram realizadas 2.870 horas de treinamento, representando 32,50% a mais que no ano de
2018 quando foram realizadas 2.166 horas, com a participação de 4.098 profissionais em atividades.
Treinamento de estagiários e aprendizes: a meta 8.6 que diz “Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem
emprego, educação ou formação”, na Empresa, o treinamento de estagiários e aprendizes esta presente em todas as turmas. Em 2019,
foram realizadas 104 horas de treinamento, para um total de 373 participantes.
“Programa Viagem Segura”: O Programa tem o objetivo de contribuir para que os operadores da capital (motoristas, cobradores
e fiscais) aumentem suas competências para o efetivo desempenho de seu papel profissional, buscando levar aos motoristas a
conscientização para uma convivência humanizada e segura no transporte e trânsito da Cidade.
O Sistema de Transporte finalizou 2019 com 52.794 operadores cadastrados (motoristas, cobradores e fiscais). Desses, 35.025
estiveram em sala de aula para treinamento representando 66,34% dos operadores.

Pesquisa de Satisfação do Usuário: com a valorização, reconhecimento e capacitação dos colaboradores, buscamos garantir um
serviço prestado de forma eficiente, de qualidade e com segurança no atendimento. Com isso obteve-se uma taxa de satisfação dos
usuários somando 43,85%, entre “Muito satisfeito” e “Satisfeito”, conforme demonstrado a seguir.

Fonte: Superintendência de Avaliaçãod eP rojetose de Serviços de Transporte
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Buscando a eficiência, a qualidade e a segurança no atendimento aos usuários do Sistema de Transporte, a busca pela evolução da
oferta de infraestrutura reflete significativamente na melhoria do atendimento.

Mediante a evolução da oferta de infraestrutura e a satisfação dos usuários, a SPTrans tem um crescimento econômico que condiz com
tais resultados. Comparando o ano de 2018 e 2019, a receita tarifária do Sistema de Transporte teve uma variação positiva de 8,15%, e
uma variação também positiva de 14,53% da receita por passageiro, conforme mostra tabela a seguir.

¾¾ OBJETIVO 9

Indústria, Inovação e
Infraestrutura
Construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.
Os investimentos em infraestrutura e inovação são condições
básicas para garantir uma rede de transporte público e
infraestrutura urbana de qualidade, o que é de suma importância
para o desenvolvimento sustentável. Por meio de promoção de
eficiência energética e inclusão social, o progresso tecnológico é
também um caminho para as soluções dos desafios econômicos
e ambientais.
O ODS 9 visa à modernização, fortalecimento de indústrias
de forma eficiente, fomento de inovações e inclusão dos mais
vulneráveis por meio de infraestruturas urbanas eficientes.
Novo Centro de Operações – COP
A SPTrans vem desenvolvendo estudos em parceria com o Banco
Mundial para a construção e implantação de um novo Centro de
Operações – COP, o qual deverá ser dotado de alta complexidade
tecnológica, para atender às necessidades do Sistema de
Transporte no que tange ao pronto atendimento à população,
dotado de uma variedade de formas e meios integrados para
lidar com os mais diversos cenários preventivos e corretivos
no contexto da gestão integrada do transporte público e da
mobilidade urbana.
Baseando-se nas premissas de um Plano Estratégico, com a
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intenção de implementar uma solução de “Mobilidade Urbana”,
com uma perspectiva global, de uma arquitetura tecnológica
integrada, sustentável e flexível, a fim de permitir uma gestão
cruzada da informação para a implantação de um projeto
tecnológico que venha a melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos e a eficiência no uso dos recursos de transporte da
cidade, onde a incorporação de tecnologia para as infraestruturas
e serviços viabilizarão um aumento da eficiência e a qualidade de
sua gestão.
Todas as informações devem convergir para o COP, por meio de
uma plataforma de comunicação digital unificada baseada na
tecnologia IP.

¾¾ OBJETIVO 11

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis.
Temas relacionados à urbanização, como mobilidade, gestão
de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas metas
da ODS 11, bem como o planejamento e aumento de resiliência
dos assentamentos humanos, levando em conta a necessidade
diferenciada das áreas rurais, periurbanas e urbanas.
A meta 11.6, dispõe sobre “Até 2030, reduzir o impacto ambiental
negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e
outros”.

SPTrans

GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE
A partir da análise dos problemas ambientais da Cidade e da
legislação e normas técnicas vigentes, estão sendo elaborados
Procedimentos de Gestão Ambiental para o Sistema de
Transporte.
Esses procedimentos devem abarcar toda a gestão do Sistema,
como um instrumento de melhoria, com objetivo de estabelecer
procedimentos ambientais para a operação do Sistema de
Transporte implantando um Plano de Gestão Ambiental que
compreenda a política de mobilidade para além de seus impactos
nas próprias condições de deslocamento na cidade, articulando-a,
desde seu planejamento, às demais políticas urbanas e também à
política ambiental preconizada no município.
Também com a finalidade de manter a Empresa regular perante
os órgãos ambientais, a SPTrans vem aprimorando a forma de
gestão e atendimento às exigências das licenças ambientais
dos equipamentos de transporte e empenhando esforços para
regularizar passivos ambientais oriundos das implantações de
infraestruturas do Sistema de Transporte.
CIDADE INCLUSIVA, SEGURA E RESILIENTE
Segundo o PlanMob, em seu sentido mais amplo a acessibilidade
é um atributo do espaço. O espaço urbano, em suas diversas
escalas, pode ser considerado tão mais acessível quanto mais
abrangentes e adequadas forem suas infraestruturas de acesso.
Ao mesmo tempo a acessibilidade em suas diversas escalas é
instrumento de equiparação das oportunidades.
Neste contexto para uma cidade sustentável é preciso implantar
políticas de inclusão onde a acessibilidade na mobilidade, propicie
uma locomoção segura e autônoma, quando uma cidade é
acessível para pessoas portadoras de deficiência e mobilidade
reduzida, é acessível para todos.
Para uma Gestão eficiente do Sistema de Transporte, apesar de a
legislação ter o papel de regulamentação nas mudanças aplicadas
na forma de como projetamos, construímos e operamos o

transporte coletivo, é relevante o fato da atuação e a preocupação
da Empresa sobre o tema de inclusão e o quanto nossas ações
somadas impactam nesta intenção.
Por essa razão, a SPTrans vem buscando ao longo dos anos o
aprimoramento e a aplicação das diretrizes de acessibilidade
no Sistema de Transporte e a fim de estabelecer melhorias nos
equipamentos de infraestrutura, está contratando o projeto
executivo de arquitetura e de engenharia com base na norma
ABNT NBR 9050/2015, para implantar acessibilidade universal nos
Terminais, nas estações do Expresso Tiradentes e na Parada 14
Bis.
CORREDORES E FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS
Com relação à meta 11.2., que define que “até 2030, proporcionar
o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária
por meio da expansão dos trans-portes públicos, com especial
atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência
e idosos”, a administração municipal implantou com apoio da
SPTrans a priorização para a circulação dos coletivos nas principais
vias do Município. A prioridade é dada pelos Corredores e Faixas
Exclusivas que significam a reserva de espaço necessário para um
melhor desempenho da rede de linhas de ônibus.
Essa infraestrutura apresenta diferentes configurações físicas: os
Corredores formam uma rede de 130 km e estão, em sua maior
parte, construídos à esquerda da pista, em faixas segregadas
e sinalizadas com prioridade total à circulação dos coletivos;
as Faixas Exclusivas formam um conjunto de 512 km de vias
com prioridade, podendo variar em função do período do dia.
Os Corredores e as Faixas Exclusivas são fundamentais para
qualificar o desempenho do sistema de transporte público porque
garantem a elevação da velocidade média, otimizam o uso da
frota e promovem a redução da emissão de poluentes. A SPTrans
é responsável pela gestão dessa infraestrutura bem como pelo
planejamento de sua expansão a médio e a longo prazo.
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REDE DE LINHAS DA MADRUGADA – NOTURNO
Ainda no que se refere à meta 11.2., objetivando disponibilizar serviços de transporte no horário entre zero hora e 4h, período onde
somente 38 linhas operavam com intervalos irregulares e os serviços metrôferroviários não operam, para atender às atividades da
madrugada, tais como: prontos socorros, hospitais, bares, casa noturnas, CEAGESP, bancos, delegacias, dentre outros, a SPTrans
implantou a Rede de Linhas da Madrugada – Noturno, com 150 linhas, intervalos regulares e distribuição homogênea por toda a
Cidade.
Os serviços disponibilizados foram aprovados por 80% dos usuários entrevistados em pesquisa realizada após a implantação, ocorrida
em 2015. Os principais motivos da avaliação positiva são: boa oferta e rapidez; pontualidade e regularidade das partidas; praticidade e
utilidade da rede.
Do total de entrevistados, 74% usam o transporte noturno por motivo de trabalho e 24% de saúde, denotando a importância desse
serviço na madrugada. Outro aspecto positivo em relação à mobilidade é o fato de que a grande maioria – 81% utiliza apenas uma
linha para a viagem noturna e 92% a complementa a pé, o que demonstra adequação dos trajetos às necessidades dos usuários.
Ressalta-se que, antes da existência do Noturno 85% dos entrevistados não usava transporte público à noite. Comparando-se os dados
de passageiros transportados, verifica-se aumento significativo em relação às linhas anteriores principalmente nos finais de semana,
quando há uma maior movimentação de pessoas durante a noite.

¾¾ OBJETIVO 12

Consumo e Produção
Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis
A mudança nos padrões de consumo
e produção se configuram como medidas indispensáveis na
redução do impacto sobre o meio ambiente. Essas medidas são à
base do desenvolvimento econômico e social sustentável.
A ODS 12 visa à produção da eficiência do uso de recursos
energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, do
acesso a serviços básicos, além de priorizar a informação, a
gestão coordenada, a transparência e a responsabilidade dos
consumidores de recursos naturais como ferramentas de suma
importância para o alcance de padrões mais sustentável de
produção e consumo.
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Visando as metas 12.2 e 12.5 que dizem respectivamente “Até
2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos
naturais” e “Até 2030, reduzir substancialmente a geração de
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso”, a

Empresa adotou diversas medidas e ações de conscientização dos
empregados.
Com a mensagem de conscientização aos empregados “Adote
uma caneca”, o consumo de copos plásticos, em 2019, teve
uma redução de 82.500 copos, gerando economia à Empresa e
redução na produção de resíduos prejudiciais ao meio ambiente.
Em 2019, a SPTrans continuou propondo ações para otimizar
o consumo de energia, gerando uma economia de 268.240,97
kW/h/ ano.
Com a continuidade de ações relacionadas ao uso racional de
materiais de escritório, em 2019, houve uma redução de 3,25% no
valor dos itens catalogados na Empresa.
Uma nova ação adotada pela SPTrans foi a de passar a servir o
café sem açúcar aos empregados que, além de muito benéfica à
saúde, gerou uma redução no consumo, passando de 8.652 kg/
ano para 4.254 kg/ano, uma economia de 4.400kg/ano.

SPTrans

¾¾ OBJETIVO 13

Ação Contra a
Mudança Global do
Clima
Tomar medidas urgentes para combater
a mudança do clima e seus impactos*
A mudança do clima tem impactos que afetam as pessoas em
todos os lugares do mundo, principalmente as que vivem em uma
situação mais vulnerável e em países em desenvolvimento. Sem
que haja uma ação imediata contra essas mudanças climáticas,
estima-se que a temperatura aumentará mais de 3° até o final do
século XXI.
O ODS 13 é encarado como estratégico para a mobilização de
fatores capazes de promover as mudanças necessárias para
impedir que esta estimativa torne-se realidade.
A SPTrans constantemente desenvolve parcerias e pesquisas para
a modernização do transporte público na Cidade de São Paulo,
tendo em operação “Trólebus” e em implantação projeto piloto
para veículos 100% elétricos a bateria.
Desde 2009, foi adotada uma meta progressiva de redução
de, pelo menos, 10% a cada ano de CO² e a não utilização
de combustíveis renováveis não-fóssil por todos os ônibus
do Sistema de Transporte do município de São Paulo. Até o
momento redução de Material Particulado, NO² e CO² foram de
90,7%, 93,0% e 50,4% consecutivamente no Sistema Distribuidor
e de 90,3%, 89,7% e 50,4% no Sistema Estrutural e Regional e a
meta é que em 10 anos não se emita mais CO² e que, Material
Particulado e NO² tenham uma redução de 95%.
Desde 2010 a SPTrans adotou uma frota de veículos leves “flex”,
que somente utilizam etanol em seu abastecimento e em 2018,
tanto a frota de veículos quanto de motos, foram atualizadas por
novos, de modo a minimizar a emissão de CO².

¾¾ OBJETIVO 15

Vida Terrestre
Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e
reverter à degradação da terra e deter a
perda.
Os seres humanos e os outros animais dependem da natureza
para ter alimento, ar puro, água limpa e também como um meio
de combater as mudanças climáticas.
Promover o manejo sustentável das florestas para reverter a
degradação da terra e interromper o processo de perda de
biodiversidade são algumas das metas que a ODS 15 promove.
PROMOVER O PLANTIO DE 2.500 MUDAS DE ESPÉCIES
ÁRBOREOS NO ENTORNO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO.
O sistema de mobilidade urbana, ao proporcionar o
deslocamento de passageiros e cargas e facilitar a acessibilidade
a territórios e serviços, constitui-se em fator fundamental do
desenvolvimento social e econômico. No entanto, o atual padrão
de mobilidade também pode gerar externalidades negativas
para a sociedade, como os danos das emissões veiculares sobre
a qualidade do ar, uma vez que os veículos motorizados estão
associados à emissão de poluentes.
Por essa razão, preocupada com seu papel gestor e visando
contribuir com a mitigação dos efeitos que a operação do
transporte causa, uma das ações da SPTrans foi engajar-se com
o Planejamento Estratégico Municipal - PDM da Prefeitura de
São Paulo sob responsabilidade de SVMA - de modo a contribuir
para o alcance da Meta 30 “Dar Sustentabilidade Ambiental para
a Cidade de São Paulo”, promovendo a indicação e liberação de
locais no entorno de equipamentos de transporte para o plantio
de 2.500 mudas de espécimes arbóreo. No ano de 2019 foi
realizado o plantio de 500 mudas.
O objetivo visa à ampliação da cobertura vegetal urbana,
amenizando os efeitos climáticos e melhorando o resultado
estético, acrescendo o patrimônio arbóreo público no entorno
dos equipamentos de transporte, por onde diariamente circulam
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milhares de pessoas e, também contribuindo como forma de
estabelecer uma conscientização sobre a importância das áreas
verdes na Cidade de São Paulo.
CONFORMIDADE AMBIENTAL NAS IMPLANTAÇÕES E
REQUALIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
DO SISTEMA.
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
Considerando que é de suma importância a manutenção da
qualidade de vida ambiental da Cidade, quando da implantação
ou requalificação dos equipamentos de infraestrutura do Sistema,
por vezes é necessária a intervenção em espécimes arbóreos de
modo a harmonizá-lo com o entorno. Assumindo-se, inicialmente,
que a supressão de vegetação impacta negativamente

sobre a qualidade de vida dos habitantes, a SPTrans tem um
compromisso de reposição dos indivíduos arbóreos removidos
da(s) área(s) diretamente afetada(s), em decorrência das
obras de implantação, requalificação e/ou ampliação dos
empreendimentos.
Por essa razão, para manter sua conformidade ambiental, todas
as intervenções de obras da Empresa, são submetidas à análise
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, de modo a
obter a autorização e consequente orientação quanto às medidas
compensatórias necessárias para manter o equilíbrio ambiental
da Cidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.
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