NOTA TÉCNICA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2020/CGM-AUDI
Unidade Auditada:
São Paulo Transportes (SPTrans)
Período de Realização:
06/04/2020 a 04/12/2020

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Sumário
1.

SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................................ 2

2.

METODOLOGIA ..................................................................................................................... 4

3.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................ 5

4.

DESCONTOS E GRATUIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ............................... 6

4.1. Conceito e tipos de benefícios tarifários. .................................................................................. 6
4.2. Alterações na sistemática de concessão de gratuidades (2016-2019). ...................................... 9
4.3. Dados históricos sobre benefícios tarifários. .......................................................................... 11
4.4. Custos detalhados das gratuidades. ......................................................................................... 14
4.5. Contabilização dos benefícios tarifários. ................................................................................ 25
4.6. Trabalhos anteriores e conclusão ............................................................................................ 26

1

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 032/2020/CGMAUDI, teve como objetivo verificar a adequação entre as gratuidades efetivamente utilizadas
pelos munícipes e as gratuidades reportadas pelas concessionárias de transporte público coletivo
do município de São Paulo, além de análise comparativa quanto à evolução das gratuidades
oferecidas no município e as gratuidades oferecidas em municípios com sistemas de transporte
similares.
Em 2019, foi aberta a Ordem de Serviço nº 008/2019/CGM-AUDI a qual teve como foco os
controles e registros gerados nas fases de concessão e utilização dos bilhetes únicos com
gratuidade concedidos aos estudantes (integral), idosos e portadores de deficiência física e das
iniciativas no combate às principais modalidades de fraudes na gratuidade limitando-se à
verificação dos controles e registros gerados pela SPTrans.
Após a publicação do Relatório supracitado, em março de 2020, o Gabinete desta Controladoria
Geral do Município, na figura do Controlador Geral do Município, solicitou complementação do
trabalho realizado a fim de que fosse realizado estudo mais abrangente sobre as gratuidades.
Neste sentido, buscou-se compreender inicialmente o conceito e os tipos de descontos e benefícios
existentes na municipalidade, a forma de contabilização de tais benefícios e a comparação com
municípios diversos para fins de compreensão do cenário ampliado.
Os descontos e benefícios tarifários concedidos aos estudantes, idosos e pessoas com deficiência
pelo município de São Paulo, entre 2016 e 2019, somam o valor de R$ 2.083.475.687,94 (dois
bilhões, oitenta e três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e
noventa e quatro centavos), sendo que entre os anos de 2016 e 2017 o benefício tarifário de maior
valor relaciona-se à categoria dos estudantes e entre 2018 e 2019 à categoria dos idosos.
No que tange à contabilização dos benefícios, a Unidade informou que “todos os embarques são
registrados nos validadores instalados nas catracas dos veículos, nas estações de transferência e
nas catracas de pré-embarques, e processados pelo sistema de bilhetagem eletrônica - SBE. A
contagem dos embarques ocorre cada vez que o passageiro passa pelas catracas, por tipo de
passageiro transportado, dentre eles os beneficiários das gratuidades dos idosos, pessoa com
deficiência, estudantes, e de estudantes com desconto de 50% na tarifa”.
As informações são, ao final do dia, encaminhadas à SPTrans por meio transmissão de dados. De
acordo com a Unidade, com o avanço tecnológico e a nova contratação para o Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, espera-se que tais dados estejam disponíveis futuramente em tempo real
online.
No que tange ao estudo comparativo entre as características do sistema de descontos e benefícios
tarifários com municipalidades diversas, não foi possível a sua elaboração em razão de ausência
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de dados e informações por parte dos municípios selecionados, os quais foram contatados por
meio de suas Controladorias.
Cumpre ressalvar que, em razão da ausência de cessação dos Decretos Municipais nº 59.283/2020
(situação de emergência) e nº 59.291/2020 (calamidade pública municipal) e Decreto Estadual nº
64.879/2020 (calamidade pública estadual), não foram realizadas inspeções in loco para a
realização de testes no sistema de bilhetagem eletrônica.1 2 3
Desta forma, o presente trabalho de auditoria, apesar de haver detalhado as gratuidades vigentes
no transporte coletivo público municipal, seus componentes de custo e modo de cálculo, não
constatou indícios de lesão ao erário por pagamentos superiores ao número de pessoas
efetivamente transportadas com o benefício das gratuidades legalmente estabelecidas, o que não
afasta, entretanto, as oportunidades de melhoria nesse âmbito, complementando e considerando os
trabalhos relacionados ao Relatório de Auditoria nº 008/2019/CGM-AUDI, o qual identificou,
entre outros, limitações na importação das utilizações do bilhete único com gratuidade para
monitoramento pelo sistema de reconhecimento facial (RECON) e deficiência na abrangência das
informações disponíveis para avaliação manual do RECON; e ao Relatório de Auditoria nº
048/2019/CGM-AUDI, o qual constatou, entre outros, fragilidades no acompanhamento e
fiscalização do contrato e na validação, pela SPTrans, dos Relatórios de Medição apresentados
pela contratada “Consórcio Bilhete SP”.
Sugere-se, então, o encaminhamento desta Nota Técnica à SPTrans, ao Tribunal de Contas do
Município de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo para ciência deste trabalho final.
Palavras-chave: SPTrans – Mobilidade Urbana - Concessão de Serviços Públicos – Transportes –
Benefícios Tarifários.

1

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020. Declara situação de emergência no
Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus..
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16-de-marco-de-2020. Acesso em: 01 dez.
2020.
2
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 59.291, de 20 de março de 2020. Declara estado de calamidade pública no
Município de São Paulo para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59291-de-20-de-marco-de-2020. Acesso em: 01 dez. 2020.
3
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020. Reconhece o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. Disponível
em: https://www.al.sp.gov.br/norma/193347. Acesso em: 01 dez. 2020.
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2.

METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:





Planejamento dos trabalhos;
Solicitação de processos e documentos;
Exame de documentos e contratos da SPTrans;
Conferência de cálculos.
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3.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A complexidade do regime de gratuidade do transporte público de passageiros da Prefeitura de
São Paulo impunha detalhamento de seus componentes de custo e modo de cálculo, em prestígio à
transparência e ao ideal de controle de gastos.
Embora esse objetivo haja sido satisfeito, a tentativa de comparar as características das
gratuidades e seus custos ao regramento existente em outros grandes municípios brasileiros, outra
finalidade deste trabalho de auditoria, restou frustrada, pois apenas um deles prestou as
informações solicitadas.
Os municípios de Guarulhos, Brasília, Fortaleza, Manaus, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro
foram selecionados para comparação por causa do tamanho de suas populações, bem como pela
representatividade de diversas regiões brasileiras e a provável hipertrofia de seus sistemas de
transporte coletivo.
Os temas indagados às Controladorias dos aludidos entes federativos foram os seguintes:










receita tarifária anual;
valor total de subsídios à tarifa;
fórmula de cálculo para a concessão de subsídio;
componentes dos custos, inclusive se estes variam conforme o número de
embarques ou outra variável;
valor cobrado por viagem/embarque;
valor total com os custos das gratuidades, por tipo (ex: idosos, estudantes, pessoas
com deficiência etc.);
número de concessionárias contratadas para a prestação do serviço;
número de embarques realizados no período;
número de embarques realizados no período, subdividido por tipo de gratuidade.

Todavia, após mais de três meses da solicitação, apenas o município de Manaus apresentou
resposta, inviabilizando o estudo comparativo.
Seguem, portanto, o compêndio de informações e correspondente análise acerca das características
e custos da gratuidade do transporte público de passageiros da Prefeitura de São Paulo.
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4. DESCONTOS E GRATUIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Os documentos referenciados a seguir vinculam-se ao Processo nº 6067.2020/0007576-1, no qual
foram registrados os trabalhos de auditoria como solicitações de informações e respostas das
Unidades.
4.1.

Conceito e tipos de benefícios tarifários.

O município de São Paulo trata, por meio de legislação específica, sobre a aplicação de descontos
ou a concessão de gratuidades na utilização do serviço de transporte coletivo público de
passageiros.
Os benefícios tarifários são instituídos em razão da conveniência da administração, com exceção
do benefício para a gratuidade ao idoso maior de 65 (sessenta e cinco) anos, que decorre da
Constituição Federal:4
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.
(...)
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes
coletivos urbanos.

Na municipalidade, os benefícios em vigor são:


Estudante Meia-Tarifa: créditos eletrônicos adquiridos diretamente pelo usuário com
redução de 50% (cinquenta por cento) sobre as tarifas básicas vigentes para o usuário
comum.



Estudante com Gratuidade: cotas de viagens gratuitas disponibilizadas com redução de
até 100% (cem por cento) sobre as tarifas básicas vigentes para o usuário comum.

Os estudantes beneficiados devem adquirir o Bilhete Único de Estudante e atender aos
dispositivos da Portaria SMT nº 50/2019, que dispõe:
Art. 17. Serão concedidos, conforme o caso, créditos eletrônicos monetários ou em cotas
de viagens gratuitas para uso no Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros
na Cidade de São Paulo aos estudantes comprovadamente:

4

BRASIL.
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 ago. 2020.

Disponível

em:
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a) residentes no Município de São Paulo, que estejam matriculados em cursos sediados
na Região Metropolitana de São Paulo ou nos municípios de Botujuru, Campo Limpo
Paulista, Jundiaí ou Várzea Paulista; ou
b) residentes na Região Metropolitana de São Paulo ou nos municípios de Botujuru,
Campo Limpo Paulista, Jundiaí ou Várzea Paulista, desde que matriculados em cursos
5
sediados na Cidade de São Paulo.

A gratuidade ao estudante, por sua vez, será concedida àquele que comprovar os requisitos legais,
a saber:
Art. 23. O Bilhete Único de Estudante com Gratuidade deverá ser fornecido pela
SPTrans ao perfil de usuário estudante com isenção de 100% (cem por cento) sobre o
valor da tarifa básica vigente, aplicando-se as normas estabelecidas neste instrumento
normativo, sendo que, além das condições constantes daquele referido instrumento
normativo, farão jus à aquisição de créditos eletrônicos em cotas de viagens gratuitas as
pessoas que atendam alternativamente a algum dos seguintes requisitos:
I – que estejam cursando o ensino fundamental, médio, técnico, tecnólogo ou
profissionalizante nas redes públicas municipal, estadual ou federal;
II – que estejam cursando o ensino superior das redes públicas estadual ou federal, desde
que possuam renda familiar per capita inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos) salário
mínimo nacional;
III – que estejam cursando o ensino superior em estabelecimentos privados desde que
possuam renda familiar per capita inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos) salário
mínimo nacional ou desde que sejam:
a) bolsistas do programa PROUNI – Programa Universidade para Todos;
b) financiados pelo FIES – Programa de Financiamento Estudantil;
c) integrantes do Programa Bolsa Universidade (Programa Escola da Família); ou
d) abrangidos por programas governamentais de cotas sociais.
IV – que estejam cursando ensino Técnico, Tecnológico ou Profissionalizante na rede
privada, desde que possuam renda familiar per capita inferior a 1,5 (um inteiro e cinco
décimos) salário mínimo nacional.
§ 1º Para fins desta Portaria, entende-se por curso Técnico, Tecnológico ou
Profissionalizante aquele que possua alternativamente as seguintes características:
a) cursos públicos e privados Profissionalizantes de Nível Técnico, nos termos do
Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004, equivalentes ao Ensino Médio,
autorizados pelos órgãos competentes;
5

SÃO PAULO (Município). Portaria SMT nº 50, de 05 de abril de 2019. Disciplina as normas sobre Bilhete Único,
de
acordo
com
o
Decreto
Municipal
nº
58.639/2019.
Disponível
em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-mobilidade-e-transportes-smt-50-de-5-deabril-de-2019. Acesso em: 04 ago. 2020.

7

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

b) tecnológicos; ou
c) Cursos Regulares de Educação Profissional, ministrados por escolas oficiais,
oficializadas ou reconhecidas, com duração mínima de 6 meses.
§ 2º É vedada a percepção concomitante pelo perfil de usuário Estudante com
Gratuidade da isenção tarifária integral com outros benefícios tarifários concedidos no
Município de São Paulo.6



Pessoa Idosa: gratuidade para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

A isenção decorre da Lei Municipal nº 15.912/2013, que assim dispõe:
Art. 1º As pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, usuárias dos veículos
integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de
São Paulo, ficam dispensadas do pagamento de tarifa.7



Pessoa com Deficiência: gratuidade para pessoas com deficiência causada por limitação
permanente ou temporária que comprometa significativamente a mobilidade destas.

A isenção decorre da Lei Municipal nº 11.250/1992, que dispõe:
Art. 1º Fica autorizada a concessão de isenção de pagamento de tarifa, nas linhas
urbanas de ônibus e tróleibus operadas pela Companhia Municipal de Transportes
Coletivos CMTC, incluindo-se as linhas dos Sistemas Executivo e Microônibus, e pelas
empresas permissionárias, às pessoas portadoras de deficiência física ou mental.

Em complemento, a Lei Municipal nº 14.900/2009 dispõe sobre gratuidade de transporte público
para acompanhante de pessoas com necessidades especiais, casa-escola, e dá outras providências.8
Atualmente cabe à Portaria Conjunta SMT/SMS nº 7/2020 disciplinar a relação das patologias e
diagnósticos que autorizam a isenção de pagamento de tarifa nos veículos integrantes do Sistema
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo às pessoas com
deficiência. 9
6

SÃO PAULO (Município). Portaria SMT nº 50, de 05 de abril de 2019. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-mobilidade-e-transportes-smt-50-de-5-deabril-de-2019. Acesso em: 04 ago. 2020.
7
SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.912, de 16 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a isenção de pagamento da
tarifa nas linhas urbanas de ônibus às pessoas com idade igual ou maior que sessenta anos, no âmbito do Município de
São Paulo, e dá outras providências. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15912-de-16-dedezembro-de-2013. Acesso em: 04 ago. 2020.
8
SÃO PAULO (Município). Lei nº 14.900, de 06 de fevereiro de 2009. Dispõe sobre gratuidade de transporte público
para acompanhante de pessoas com necessidades especiais, casa-escola, e dá outras providências. Acesso em: 04 ago.
2020.
9
SÃO PAULO (Município). Portaria Conjunta SMT/SMS nº 07, de 26 de agosto de 2020. Atualiza, na forma do
Anexo Único à presente Portaria, a relação das patologias e diagnósticos que autorizam a isenção de pagamento de
tarifa nos veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo às
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4.2.

Alterações na sistemática de concessão de gratuidades (2016-2019).

Em resposta à solicitação de informação, a SPTrans informou as alterações ocorridas na
sistemática de concessão de benefícios de gratuidades entre o período de 2016 a 2019 (Doc.
028341116), nos seguintes termos:
01/02/2016 - Prefeitura de São Paulo concede gratuidade às categorias de estudantes conforme
estabelecidas em legislação.
14/04/2016 - A Prefeitura de São Paulo institui gratuidade de passagens de ônibus para os
Conselheiros Participativos Municipais. De acordo com a legislação, cada beneficiário cadastrado
tem direito a lotes mensais de 6 (seis) cotas de viagens gratuitas exclusivas para o Sistema Ônibus
do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de São Paulo, cada cota com
direito a realização de até 8 (oito) embarques/dia.
25/07/2016 - Reduzido o limite diário para utilização de Bilhete Único Especial Idoso e PCD sem
Acompanhante no Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de São Paulo:
a) Bilhete Único Especial - PCD com Acompanhante = mantido o limite em até 20
embarques diários
b) Bilhete Único Especial - PCD sem Acompanhante = alterado o limite de 14 embarques
diários para até 10 embarques diários
c) Bilhete Único Especial – Idoso = alterado o limite de 14 embarques diários para até 10
embarques diários
01/08/2016 – Implantação de medida antifraude: Cancelamento de Bilhete Único Especial – Idoso
mediante Reconhecimento Facial: Desde 01/08/2016 estão sendo cancelados os cartões de idosos
quando, após análise, não houver reconhecimento entre a foto do cadastro e a foto capturada pelo
validador no momento da aproximação do cartão pelo portador.
31/01/2017 – Implantação de medida antifraude (Teste Piloto): Cancelamento de Bilhete Único
Especial – Pessoa com Deficiência mediante Reconhecimento Facial: Desde 31/01/2017 estão
sendo cancelados os cartões de Pessoas com Deficiência quando, após análise, não houver
reconhecimento entre a foto do cadastro e a foto capturada pelo validador no momento da
aproximação do cartão pelo portador.
15/04/2017 - Alteração na ordem de desconto nas catracas: A partir de 15/04/2017, a ordem de
desconto dos créditos eletrônicos na catraca passou a ser a seguinte: 1º Vale Transporte, 2º
Estudante (1/2 passagem ou Passe Livre) e 3º Crédito Comum. Os estudantes que têm direito ao
pessoas com deficiência e, conforme o caso, aos seus acompanhantes, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal n.º
14.988, de 29 de setembro de 2009. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-conjuntasecretaria-municipal-de-mobilidade-e-transportes-smt-secretaria-municipal-da-saude-sms-7-de-26-de-agosto-de-2020.
Acesso em: 01 dez. 2020.
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"Passe Livre" e que utilizam mais de 2 trilhos/dia podem ter a cota desse sistema alterada para 4
embarques/dia na segunda quinzena do mês. Para isso é necessário fazer a solicitação para
bilheteunico@sptrans.com.br com envio de documentos.
01/06/2017 - Início da "Alteração de cota de Passe Livre para trilho" para estudantes com direito a
Passe Livre: A partir de 01/06/2017, em virtude da mudança na ordem de desconto na catraca
(Vale Transporte, Estudante, Comum), os estudantes com direito a "Passe Livre" que realizam
mais de duas viagens trilho/dia podem enviar e-mail para bilheteunico@sptrans.com.br solicitando
alteração de duas para quatro de viagens/dia para o modal trilho. Após análise, a cota para a
segunda quinzena do mês poderá ser alterada.
01/08/2017 - Alteração na forma de utilização das cotas de Passe Livre modal ônibus: A partir de
01/08/2017, estudantes com direito ao Passe Livre - modalidade ônibus passarão a utilizar o
benefício da seguinte forma: Cada cota de Passe Livre será dupla, e dará direito de realizar até 4
embarques em ônibus diferentes no período de duas horas para a ida e até 4 embarques em ônibus
diferentes no período de duas horas para a volta. As cotas de Passe Livre da modalidade trilho não
sofreram alteração. (Portaria nº 125/17-SMT.GAB, de 07/07/2017)10
01/09/2017 - Início da Renovação Automática do Bilhete Único Especial - PCD Permanente: A
partir de 01/09/2017 as Pessoas com Deficiência Permanente não precisam mais se dirigir ao
Posto de Atendimento ao Passageiro Especial para renovar o seu benefício. A renovação é
realizada na data de aniversário do beneficiário, no momento em que ele aproxima o cartão do
validador do ônibus.
14/08/2017 – Medida antifraude: Assinatura do Termo de Cooperação SPTrans x SMADS CadÚnico para estudantes de baixa renda: Em 14/08/2017 foi assinado um Termo de Cooperação
entre a SPTrans e a SMADS para o compartilhamento do banco de dados de estudantes e de
beneficiários de programas de inclusão social, como ferramenta para comprovar a autenticidade
das informações fornecidas por estudantes que alegam possuir “baixa renda” para obter o
benefício da Gratuidade.
13/09/2017 - Medida antifraude: Implantação de Biometria Facial para Estudantes e Pessoas com
Deficiência: A partir de 13/09/2017 a foto constante no cadastro do estudante, e no de PCD, deve
ser igual ou semelhante à foto capturada pelo validador no momento da passagem pela catraca. Se
não houver reconhecimento facial o benefício será cancelado.
01/02/2018 - Alteração no processo de solicitação de benefício escolar para alunos de baixa renda:
A partir de 2018, os alunos que solicitam a gratuidade escolar por ser de "Baixa Renda" devem
apresentar o número do NIS, obtido através de cadastramento em Posto do CadÚnico, responsável
10

SÃO PAULO (Município). Portaria SMT nº 125, de 07 de julho de 2017. Altera o artigo 3º da Portaria nº 025/15SMT.GAB que Regulamenta a isenção de pagamento aos estudantes de que trata o artigo 15 da Lei Municipal nº
16.097 de 29 de dezembro de 2014 no serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo.
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-mobilidade-e-transportessmt-125-de-07-de-julho-de-2017. Acesso em 01 dez. 2020.
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pelos cadastramentos de programas de inclusão social do governo. A situação deve ser
regularizada até 30/06/2018. No 2º semestre serão cancelados os benefícios de quem não
regularizou a situação.
01/02/2019 - Alteração no processo de envio de dados de alunos para a concessão do benefício
escolar: A partir de 2019, as instituições de ensino devem enviar para a SPTrans os dados
cadastrais dos alunos atualizados, somente aqueles efetivamente, matriculados em 2019. Não é
mais permitido enviar o arquivo do ano anterior complementado com os dados de alunos
ingressantes.
23/02/2019 - Publicação do Decreto nº 58.639 sobre consolidação e atualização das normas sobre
Bilhete Único: Dentre as novidades consta que Estudante não pode acumular cotas para o mês
seguinte, a cota do mês deve ser consumida no mês de referência. (A implantação depende de
desenvolvimento pela TI). 11
06/04/2019 - Publicação da Portaria nº 050 SMT.GAB fixa legislação sobre Bilhete Único,
complementando, esclarecendo e orientando a sua fiel execução: Dentre as novidades consta
aplicação de sanção para Estudante, Pessoa com Deficiência e Idoso que for surpreendido
fraudando o benefício. 12
27/02/2020 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte publica nova Relação de doenças
que garantem isenção tarifária: Nova Relação de Deficiências e Patologias que garantem isenção
de pagamento das tarifas dos ônibus da cidade de São Paulo.
4.3.

Dados históricos sobre benefícios tarifários.

Para um melhor entendimento sobre o cenário relacionado aos benefícios tarifários (descontos e
gratuidades), foi solicitada à SPTrans uma série de dados quantitativos. Com base nesta planilha
encaminhada pela Unidade (Doc. 028289752), apresentam-se os dados a seguir.
Quadro 1 – Custo dos Benefícios Tarifários (Período: 2016 a 2019)
Ano
2016
2017
2018
2019
MÉDIA

Escolar com 50%
de Desconto
R$ 78.996.752,50
R$ 66.785.837,00
R$ 106.442.235,84
R$ 154.885.807,00
R$ 101.777.658,09

Escolar Gratuidade

Idosos

PCD

Total

R$ 856.194.660,37
R$ 944.172.817,00
R$ 753.538.022,67
R$ 691.790.999,00
R$ 811.424.124,76

R$ 776.070.657,00
R$ 807.354.911,00
R$ 932.075.866,33
R$ 975.915.024,00
R$ 872.854.114,58

R$ 272.418.661,00
R$ 281.473.375,00
R$ 313.730.408,04
R$ 322.056.718,00
R$ 297.419.790,51

R$ 1.983.680.730,87
R$ 2.099.786.940,00
R$ 2.105.786.532,89
R$ 2.144.648.548,00
R$ 2.083.475.687,94

Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 028289752)
11

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 58.639, de 22 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a consolidação e
atualização das normas sobre Bilhete Único. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58639de-22-de-fevereiro-de-2019. Acesso em: 01 dez. 2020.
12
SÃO PAULO (Município). Portaria SMT nº 50, de 05 de abril de 2019. Disponível em:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-mobilidade-e-transportes-smt-50-de-5-deabril-de-2019. Acesso em 01 dez. 2020.
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Informa-se que, conforme informação da Unidade, “o custo das gratuidades e do desconto de
50% ao estudante é apurado pela valorização das utilizações dos estudantes, idosos e PCD pelo
custo médio de cada utilização. Deste custo, é descontada a receita tarifária dos estudantes
pagantes. Até 2018 o custo era apropriado de acordo com as quantidades de embarques 13, a
partir de 2019 o custo é apropriado de acordo com a quantidade de viagens14”.
Do Quadro 1, verifica-se uma média de R$ 2.083.475.687,94 (dois bilhões, oitenta e três milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)
como custo relacionado aos benefícios tarifários. Tal valor equivale a 41,92% da receita tarifária
anual, que, no mesmo período, equivaleu a uma média de R$ 4.969.661.857,00 (quatro bilhões,
novecentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e
sete reais), conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Receita Tarifária Anual x Custo dos Benefícios Tarifários (Período: 2016 a 2019)
Ano
2016
2017
2018
2019
MÉDIA

Receita Tarifária Anual
Custo dos Benefícios Tarifários
R$ 4.741.298.727
R$ 1.983.680.730,87
R$ 4.716.980.105
R$ 2.099.786.940,00
R$ 5.006.200.887
R$ 2.105.786.532,89
R$ 5.414.167.708
R$ 2.144.648.548,00
R$ 4.969.661.857
R$ 2.083.475.687,94
Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 028289752)

%
41,84%
44,52%
42,06%
39,61%
41,92%

Importante notar que os maiores custos com o benefício tarifário referem-se à gratuidade do
estudante com isenção integral (2016-2017) e à gratuidade relativa à pessoa idosa (2018-2019),
conforme Gráfico 1.

13

Embarques (passageiros transportados): quantidade de todas as passagens registradas nos validadores instalados nas
catracas dos ônibus, terminais e pré-embarques.
14
Viagens: deslocamento entre dois pontos determinados (percurso do início até chegada ao destino). Não leva em
conta a quantidade total de embarques utilizados para realizar a viagem.
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Gráfico 1 – Porcentagens dos Custos Beneficiários por tipo (Período: 2016 a 2019)

Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2020)

Quanto ao número de passageiros transportados, obtém-se uma média de pouco mais de 731
milhões por ano, sendo que os dados apresentados referem-se à quantidade de registro de todos os
embarques realizados pelo beneficiário na utilização do sistema de transporte coletivo público de
passageiros.
Quadro 3 – Número de passageiros transportados com benefícios tarifários (Período: 2016 a 2019)
Ano
2016
2017
2018
2019
MÉDIA

Escolar com 50% de
Escolar Gratuidade
Idosos
Desconto
54.394.723
311.773.502
284.181.279
45.446.505
335.322.450
287.128.370
63.622.361
245.701.052
304.159.344
76.359.350
186.608.010
321.300.432
59.955.735
269.851.254
299.192.356
Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 028289752)

PCD

Total

99.795.384
100.103.562
102.475.848
106.059.340
102.108.533

750.144.888
768.000.887
715.958.605
690.327.132
731.107.878

Percebe-se que, assim como o custo do benefício, o número de embarques realizados por
estudantes com gratuidade era maior no período 2016-2017, tendo sido ultrapassado pelo número
de embarques dos idosos com gratuidade no período 2018-2019, conforme Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Porcentagens de nº de passageiros transportados por tipo (Período: 2016 a 2019)

Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2020)

Ainda, considerando o número de passageiros transportados, verifica-se que os beneficiários
tarifários correspondem, na média, a 26% do total, conforme Quadro 4.
Quadro 4 – Total de Passageiros Transportados x Passageiros Transportados com Beneficiários Tarifários
(Período: 2016-2019)
Ano
2016
2017
2018
2019
MÉDIA

4.4.

Passageiros Transportados com
Benefícios Tarifários
2.915.344.011
750.144.888
2.864.271.307
768.000.887
2.798.915.622
715.958.605
2.638.165.194
690.327.132
2.804.174.034
731.107.878
Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2020)
Total de Passageiros Transportados

%
25,73%
26,81%
25,58%
26,17%
26,07%

Custos detalhados das gratuidades.

Conforme explicado, possuem direito à gratuidade no transporte coletivo urbano municipal os
idosos, as pessoas com deficiência e os estudantes – quanto a estes, uma parte recebe isenção total,
enquanto a outra, desconto de 50%.
Existem duas metodologias para cálculo do custo das gratuidades: por viagem ou por embarque
(Doc. 031006636).
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Viagem é o deslocamento entre um ponto de partida e um ponto de destino, isto é, o conjunto de
ônibus em que se precisa embarcar para se chegar a um lugar, perfazendo uma só unidade,
independentemente do número de embarques ocorridos durante o trajeto.
Embarque é a entrada registrada em ônibus, terminais e pré-embarques, sendo contado cada vez
que um passageiro registra passagem nas catracas desses ônibus e terminais.
Portanto, mesmo que uma viagem contenha diversos embarques, conta-se, na metodologia
correspondente, como uma só, ao passo que a metodologia por embarques computa todas as
passagens registradas, cada vez em que um passageiro embarca durante uma viagem.
Para compreensão das implicações de cada uma, primeiro é necessário compreender o custo total
do sistema de transporte coletivo da SPTrans, o qual serve de base aos cálculos de custo das
gratuidades.
Observe-se a Tabela 1 elaborada pela própria unidade auditada (Doc. 029175684):
Tabela 1 - Custos do sistema de transporte coletivo público municipal em 2019 (em Reais)
2. TOTAL DOS CUSTOS (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6)
2.1. REMUNERAÇÃO DOS OPERADORES
2.1.1. Subsistema Estrutural
2.1.1.1. Transporte
2.1.1.2. Terminais de Transferências
2.1.2. Subsistema Local
2.1.3. Grupo Estrutural (E)
2.1.4. Grupo Local de Articulação Regional (AR)
2.1.5. Grupo Local de Distribuição (D)

8.621.076.530
8.134.537.045
3.708.128.916
3.555.094.541
153.034.375
1.820.734.429
1.015.631.481
733.224.720
856.817.498

2.2. OUTROS ITENS CONTRATUAIS
2.2.1. Terminais de Transferências
2.2.2. Investimento SMG0
2.2.3. Manutenção SMG0
2.2.4. Bilheteria dos Terminais
2.2.5. Custo Administração da PJ
2.2.6. Investimento em Tecnologia e Monitoramento dos Terminais, Corredores e
estações de Transferência

60.473.262,83
50.353.864,52
10.119.398,31
-

2.3.
TERMINAIS
(convênio EMTU)

DE

TRANSFERÊNCIA

5.660.103

2.4. DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS
2.4.1. CONTA SISTEMA: Comissões Recarga: CEF, Rede Complementar, Rede
METRO. Boletos bancários WEB e Outros
2.4.2. CONTA GESTÃO: Cartões (aquisição, cadastramento,
inicialização,
personalização, distribuição)
2.4.3. CONTA GESTÃO: Data Center; Novas funcionalidades do sistema; Consultoria.
2.4.4. CONTA GESTÃO: Pessoal (incluindo Loja Virtual da SPTrans)
2.4.5. CONTA GESTÃO: Postos de atendimento do Metrô e CPTM.

138.516.826
84.893.981
9.022.905
15.905.755
25.723.664
2.970.520
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Boletos bancários UNE/UMES e Outros
2.5.
ACERTO
DE
CONTAS
MATEUS/SACOMÃ/GRAJAÚ

CONVÊNIO

TERMINAL

SÃO

2.612.474

2.6. GERENCIAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS, FISCALIZAÇÃO E
PLANEJAMENTO OPERACIONAL - limite de 3,5% das receitas
3. DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA SPTRANS
Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 029175684)

279.276.820
421.696.331

A partir de 2019, a sociedade mista passou a incorporar aos custos as despesas com seu
funcionamento (Doc. 029175705, fl. 3), o que impôs a soma dos itens 2 e 3 da tabela acima,
subtraindo-se 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4., 2.4.5 e 2.6 (pois já contemplados no montante do item 3), para
formação do custo total de R$ 8.709.873.197.
Esse custo é dividido pelo número total de embarques ou de viagens para se descobrirem,
respectivamente, o custo médio de embarques e o de viagens, conforme exemplo:
Tabela 2 - Custo médio por viagem em 2019
A) Custo considerado para cálculo do custo médio por viagem (2. - 2.4.2. - 2.4.3. - 2.4.4. 2.4.5. -2.6. + 3.)
B) Total de Viagens
C) Custo médio por viagem (A/B)
Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 029175684)

8.709.873.197
1.729.826.187
5,035

Então, para se calcular o custo total de determinada gratuidade, bastaria multiplicar o custo médio
pelo total de viagens ou de embarques da categoria de passageiros beneficiada, por exemplo,
pessoa com deficiência.
O custo total é importante porque representa o custo efetivo da prestação de serviços pela
SPTrans, independentemente de se empregar a metodologia de cálculo por viagens ou embarques,
ou seja, a auditada arcará inevitavelmente com esse custo, alterando-se apenas os custos médios
por embarque ou viagem, justamente porque os números de um e de outra são distintos.
Foi a partir de 2020, com aplicação retroativa a 2019, que a São Paulo Transportes decidiu, a
pedido da Secretaria Municipal da Fazenda (Doc. 029175697), apropriar os custos das gratuidades
pela metodologia de viagens; até então, a SPTrans calculava com base em embarques.
Os motivos para a mudança, segundo a própria entidade, basearam-se essencialmente no fato de se
cobrar tarifa por viagem, isto é, apenas no primeiro embarque, independentemente de quantos
outros se façam, excetuada a hipótese de tarifa integrada (Doc. 029175705, fl. 2).
Em complemento, explicou o seguinte (Doc. 029175711):
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- o cálculo do dispêndio com as gratuidades tem a finalidade de estimar a parcela do
custo do sistema despendida com esses usuários. A nova metodologia visou aprimorar
essa estimativa;
- conforme demonstrado no item anterior, a variação do valor total do dispêndio
calculado para cada método é de apenas 0,1%;
- a apropriação do dispêndio com as gratuidades por viagem, entre os tipos de
gratuidades, é mais justa por considerar apenas os embarques que gerariam receita caso
fossem tarifados;
- no caso do cálculo de renúncia de receita, a variável a ser utilizada necessariamente é
viagem, portanto, mais um motivo para uniformização metodológica;

Havendo razoabilidade na decisão de aplicar a metodologia sugerida pela Secretaria da Fazenda,
não há por que fazer recomendação contrária.
Cabe, entretanto, ressalvar alguns pontos relativos ao sistema de remuneração dos operadores
(empresas que realizam o transporte), custo que representa o maior ônus à unidade auditada.
Tal remuneração também varia conforme o número de embarques, mas, como é muito complexa,
deve-se ater-se apenas aos componentes afetados pela variável embarque. A primeira fórmula
relevante é a da Remuneração de Referência (RR) – Doc. 030149986, fl. 16:
2.2. Sobre a remuneração básica (RB) será aplicada a tarifa de remuneração proposta
pelo licitante e o índice de demanda, resultando na Remuneração de Referência do
Operador (RR).
RR = (RB x (TO / TR) x IP)
(...)
O índice de demanda é determinado pela seguinte equação:
IP= 0,50 ED + 0,50 2.2.1.1.
ED - Efeito da Demanda na remuneração

Como se vê, um dos elementos da fórmula para cálculo da RR é o Índice de Demanda (IP), o qual
varia conforme o número de embarques, pois o Efeito da Demanda na remuneração (ED) baseiase no número de passageiros transportados, que é equivalente ao de embarques (Doc. 030149986,
fls. 17/18):
Os ganhos em função de aumento de demanda serão tratados no item subsequente. Nesta
parcela de remuneração, a demanda passa a ser uma obrigação de se atingir uma meta
previamente estabelecida em função de uma projeção de demanda do conjunto das linhas
operadas pela Empresa Operadora. Inicialmente, essa projeção será com base na
demanda verificada três meses anteriores à sua aplicação na remuneração. Para tanto
será adotado o conceito de semana padrão que equivale a cinco dias úteis, 1 sábado e 1
domingo.
2.2.1.1.1. Mensalmente será observada a demanda da semana padrão realizada em
comparação com a demanda da semana padrão meta.
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2.2.1.1.1.1. Dias atípicos com desvio da normalidade de demanda serão expurgados do
cálculo da média
2.2.1.1.2. Nos meses de férias serão adotadas as seguintes sazonalidades:
Dezembro – 98%
Janeiro – 87%
Fevereiro – 97%
Julho – 91%
2.2.1.1.3. O indicador ED será calculado através da divisão da demanda de passageiros
transportados pela demanda de referência, sendo o resultado expresso com duas casas
decimais, através da seguinte fórmula:
ED = DEMANDA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS / DEMANDA DE
REFERÊNCIA
2.2.1.1.3.1. Quando o resultado for igual ou superior a 99,00%, o valor do indicador
será igual a 100,00%
2.2.1.1.3.2. Quando o resultado for igual ou inferior a 98,99%, o valor do indicador será
o próprio resultado.
(grifos acrescidos)

Uma vez descoberta a RR, emprega-se o valor na fórmula final, para cálculo da Remuneração
Final (R) – Doc. 030149986, fl. 18:
2.3. A remuneração final (R) considera ainda os indicadores de qualidade, de
produtividade, e os impostos incidentes sobre receita, de forma que a
remuneração final do operador será dada pela seguinte fórmula:
R = (RR - QL) x ISR + Pro

Dessa vez, importa saber que a Produtividade do Operador (Pro) baseia-se tanto na
Produtividade do Sistema (PRs) quanto na Participação do Operador na Parcela de Produtividade
(% Pr) – Doc. 030149986, fl. 25:
A parcela de produtividade do operador será calculada conforme a seguinte
equação:
PRo = 0,5 x PRs x % Pr

A Participação do Operador na Parcela de Produtividade (% Pr), por sua vez, decorrerá do cálculo
de ganho de produtividade, o qual depende do número de passageiros transportados
(embarques), mostrando mais uma vez, portanto, que o número de embarques afeta o principal
indicador de custos da SPTrans – a remuneração dos operadores (Doc. 030149986, fl. 27):
2.3.6.10. O cálculo do ganho de produtividade de cada Empresa Operadora será feito
por meio da mesma fórmula estabelecida no item 2.3.6.9, porém substituindo o
passageiro pagante equivalente pelo passageiro total transportado.
2.3.6.11. A distribuição do ganho total de produtividade do Sistema será feita entre as
Empresas Operadoras que apresentaram resultado positivo em seu respectivo lote
calculado conforme subitem anterior.
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2.3.6.12. O critério de distribuição levará em conta o resultado obtido em 2.3.6.10, de
cada lote, multiplicado pela nota respectiva no IQT anual.
2.3.6.13. O valor obtido por cada lote conforme calculado no item anterior, será dividido
pelo somatório dos valores dos lotes, resultando na participação percentual da
produtividade de cada operador (%Pr).

Enquanto o número de embarques influencia a participação de cada operador na parcela de
produtividade, o número de viagens atrela-se à Produtividade do Sistema (PRs), ou seja, o
montante total de produtividade a ser posteriormente parcelado:
2.3.6.3. A produtividade do sistema (PRs) será medida anualmente, considerando a
operação de 01 de janeiro a 31 de dezembro, pela diferença entre a meta de custo por
passageiro pagante equivalente do sistema e o custo efetivo por passageiro pagante
equivalente do sistema no exercício.
2.3.6.4. Caso a implantação da rede ocorra até o mês de junho a produtividade do
ano será calculada do período de 01 de julho a 31 de dezembro. Se a implantação for
posterior a 01 de julho a produtividade será calculada apenas no ano subsequente.
2.3.6.5. Considera-se que o sistema foi produtivo economicamente quando o resultado da
diferença apontada no item 2.3.6.3. for positiva.
2.3.6.6. O custo por passageiro do ano em análise deve considerar a remuneração
programada de cada operador, calculada considerando a disponibilidade de frota e o
cumprimento de viagens em 100%.
2.3.6.7. Para cálculo da demanda equivalente do ano em análise deverão ser
expurgados efeitos de novas gratuidades concedidas pelo Poder Público, de forma que o
primeiro embarque das viagens das novas gratuidades será considerada como demanda
pagante.
(...)
2.3.6.9. A equação para o montante total de produtividade a ser considerado para o ano
é dada a seguir:

Sendo:
PRs - Produtividade do Sistema de Transporte
RBajr - Remuneração base do Sistema de acordo com a rede licitada, ou a média dos
quatro anos anteriores após o estabelecido em 2.3.6.1, e veículos sem ar condicionado;
PEqi - Passageiro equivalente do Sistema calculado com base nos primeiros três meses
de operação da rede licitada, ou a média dos quatro anos anteriores após o estabelecido
em 2.3.6.1;
TR - Tarifa referencial de cada lote no edital
TO - Tarifa referencial ofertada pelo proponente
RBajn - Remuneração base ajustada no ano n considerando 100% de cumprimento de
viagens e disponibilização de frota e veículos sem ar condicionado;
PEqn - Passageiro equivalente do Sistema na data n.

Assim, dois indicadores – o Índice de Demanda (IP) e a Produtividade do Operador (Pro) –
variam conforme o número de embarques, ao passo que o mesmo indicador Pro depende também
do número de viagens.
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Então, ressalte-se que o número de embarques é relevante na geração do custo total da sociedade
mista, embora respeitosa a recente opção de apropriação do custo pela metodologia do número de
viagens.
Agora, cumpre visualizar os custos de cada gratuidade pelas duas metodologias, relativamente a
2019, lembrando que a metodologia de custo por viagem é a atualmente utilizada pela SPTrans:
a) Escolar com 50% de desconto
Figura 1 – Comparação da metodologia de Custo por Viagem x Custo por Embarque - Escolar com 50% de
desconto (Período: 2019)
1) Metodologia de apropriação do custo por viagem

2) Metodologia de apropriação do custo por embarque.

Escolar com 50% desc.
Mês

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
1) Total

Viagens 2
(A)
949.033
2.803.641
4.465.215
5.587.686
6.008.488
4.644.472
2.437.293
5.271.802
6.003.912
6.545.483
5.807.461
3.561.153
54.085.639

Custo Médio
Custo Líquido
por Viagem Custo Bruto Receita R$
4
R$
R$
3
(D)
R$
( C )= (A) * (B)
(E) = (C)-(D)
(B)
5,220
4.953.762
1.918.455
3.035.308
5,100
14.298.849
5.939.258
8.359.592
4,742
21.174.496
9.567.400 11.607.096
4,728
26.417.462
11.882.683 14.534.779
4,744
28.502.465
12.904.110 15.598.355
5,006
23.250.691
9.978.744 13.271.948
5,322
12.972.248
5.231.088
7.741.161
5,189
27.355.381
11.325.189 16.030.191
5,055
30.348.574
12.844.655 17.503.919
5,032
32.936.216
14.065.994 18.870.222
5,099
29.611.663
12.481.399 17.130.264
5,295
18.856.661
7.653.688 11.202.973
5,005 270.678.469 115.792.662 154.885.807

Mês

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2) Total

Embarques 1
(A)
1.378.755
3.905.197
6.208.445
7.787.021
8.401.660
6.626.740
3.551.894
7.407.410
8.442.100
9.244.820
8.240.179
5.165.129
76.359.350

Escolar com 50% desc.
Custo Médio
por
Custo Líquido
Custo Bruto
Receita R$
3
4
R$
R$
Embarque
(D)
( C )= (A) * (B)
(E) = (C)-(D)
R$
(B)
3,197
4.408.114
1.918.455
2.489.659
3,205
12.514.963
5.939.258
6.575.705
3,188
19.793.387
9.567.400 10.225.987
3,153
24.553.284
11.882.683 12.670.601
3,155
26.506.928
12.904.110 13.602.818
3,181
21.079.367
9.978.744 11.100.623
3,293
11.695.476
5.231.088
6.464.388
3,341
24.747.261
11.325.189 13.422.072
3,365
28.403.978
12.844.655 15.559.323
3,341
30.884.734
14.065.994 16.818.741
3,357
27.659.669
12.481.399 15.178.270
3,444
17.791.032
7.653.688 10.137.344
3,274 250.038.193 115.792.662 134.245.531

Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 031006636)

Comparando-se o custo bruto segundo as duas metodologias, aquele calculado com base no
número de viagens (R$ 270.678.469,00) é um pouco superior ao baseado no de embarques (R$
250.038.193,00), e a diferença de quase vinte milhões de reais equivale a 8,25% do segundo
montante.
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b) Escolar com Gratuidade
Figura 2 – Comparação da metodologia de Custo por Viagem x Custo por Embarque - Escolar com gratuidade
(Período: 2019)
Escolar com Gratuidade

Escolar com Gratuidade

Viagens
(A)

2

Custo Médio

Custo Líquido
Custo Bruto
Receita R$
4
3
R$
R$
por Viagem R$
(D)
(
C
)=
(A)
*
(B)
(E)
=
(C)-(D)
(B)

272.637
7.781.684
12.361.038
15.182.091
16.092.905
13.289.205
6.176.549
14.276.240
15.345.613
15.594.791
14.219.600
7.916.777
138.509.130

5,220
1.423.111
5,100
39.687.367
4,742
58.617.278
4,728
71.777.890
4,744
76.339.913
5,006
66.527.089
5,322
32.874.064
5,189
74.079.409
5,055
77.569.005
5,032
78.471.429
5,099
72.504.318
5,295
41.920.126
4,995 691.790.999

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Custo Médio
Custo Líquido
Custo Bruto
Receita R$
Embarques 1 por Embarque 3
4
R$
R$
(D)
(A)
R$
( C )= (A) * (B)
(E) = (C)-(D)
(B)

1.423.111
39.687.367
58.617.278
71.777.890
76.339.913
66.527.089
32.874.064
74.079.409
77.569.005
78.471.429
72.504.318
41.920.126
691.790.999

384.977
10.495.166
16.676.288
20.427.517
21.574.158
18.087.921
8.563.806
19.054.556
20.426.488
20.950.062
19.086.999
10.880.072
186.608.010

3,197
1.230.837
3,205
33.633.800
3,188
53.166.328
3,153
64.410.077
3,155
68.065.674
3,181
57.536.877
3,293
28.198.416
3,341
63.658.968
3,365
68.726.207
3,341
69.989.151
3,357
64.069.005
3,444
37.475.871
3,270 610.161.212

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

1.230.837
33.633.800
53.166.328
64.410.077
68.065.674
57.536.877
28.198.416
63.658.968
68.726.207
69.989.151
64.069.005
37.475.871
610.161.212

Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 031006636)

Comparando-se o custo bruto segundo as duas metodologias, aquele calculado com base no
número de viagens (R$ 691.790.999,00) é consideravelmente superior ao baseado no de
embarques (R$ 610.161.212,00), e a diferença de mais de oitenta milhões de reais equivale a
13,38% do segundo montante.
c) Idoso
Figura 3 – Comparação da metodologia de Custo por Viagem x Custo por Embarque - Idoso (Período: 2019)
Idoso

Idoso
Viagens 2
(A)
14.465.505
14.561.218
16.170.817
16.633.457
17.181.199
15.409.309
15.920.501
16.875.378
16.100.959
17.755.183
16.388.996
16.162.326
193.624.848

Custo Médio
4
por Viagem Custo Bruto R$ Receita R$ Custo Líquido
R$
3
( C )= (A) * (B)
(D)
R$
(E) = (C)-(D)
(B)
5,220
75.507.043
0
75.507.043
5,100
74.263.668
0
74.263.668
4,742
76.683.631
0
76.683.631
4,728
78.639.658
0
78.639.658
4,744
81.502.454
0
81.502.454
5,006
77.140.542
0
77.140.542
5,322
84.735.275
0
84.735.275
5,189
87.566.336
0
87.566.336
5,055
81.387.128
0
81.387.128
5,032
89.342.305
0
89.342.305
5,099
83.565.852
0
83.565.852
5,295
85.581.132
0
85.581.132
5,040
975.915.024
975.915.024

Embarques 1
(A)
24.714.668
24.747.806
26.522.852
27.368.668
28.259.391
25.793.208
26.717.399
28.001.350
26.453.196
29.240.456
26.975.059
26.506.379
321.300.432

Custo Médio
por

Custo Líquido 4
3 Custo Bruto R$ Receita R$
R$
Embarque
( C )= (A) * (B)
(D)
(E) = (C)-(D)
R$
(B)
3,197
79.016.988
0
79.016.988
3,205
79.309.156
0
79.309.156
3,188
84.558.546
0
84.558.546
3,153
86.296.245
0
86.296.245
3,155
89.157.338
0
89.157.338
3,181
82.047.054
0
82.047.054
3,293
87.973.542
0
87.973.542
3,341
93.549.124
0
93.549.124
3,365
89.003.446
0
89.003.446
3,341
97.685.376
0
97.685.376
3,357
90.546.721
0
90.546.721
3,444
91.299.916
0
91.299.916
3,269 1.050.443.453
1.050.443.453

Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 031006636)
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Comparando-se o custo bruto segundo as duas metodologias, aquele calculado com base no
número de viagens (R$ 975.915.024,00) é consideravelmente inferior ao baseado no de embarques
(R$ 1.050.443.453,00), e a diferença de quase setenta e cinco milhões de reais equivale a 7,09%
do segundo montante.
Note-se que a gratuidade concedida aos idosos é a mais custosa ao município, acercando-se da
quantia de um bilhão de reais na metodologia por viagens e ultrapassando-a na metodologia por
embarques.
d) Pessoa com Deficiência
Figura 4 – Comparação da metodologia de Custo por Viagem x Custo por Embarque – Pessoa com deficiência
(Período: 2019)
PCD - Pessoa com Deficiência
Viagens 2
(A)
4.770.539
4.827.888
5.361.563
5.514.955
5.727.066
5.136.436
5.222.262
5.625.126
5.366.986
5.824.078
5.375.940
5.160.004
63.912.842

Custo Médio
Custo Líquido
por Viagem Custo Bruto Receita R$
4
R$
R$
3
(D)
R$
( C )= (A) * (B)
(E) = (C)-(D)
(B)
5,220
24.901.257
0 24.901.257
5,100
24.622.710
0 24.622.710
4,742
25.425.066
0 25.425.066
4,728
26.073.607
0 26.073.607
4,744
27.167.484
0 27.167.484
5,006
25.713.513
0 25.713.513
5,322
27.794.968
0 27.794.968
5,189
29.188.780
0 29.188.780
5,055
27.129.041
0 27.129.041
5,032
29.306.177
0 29.306.177
5,099
27.411.378
0 27.411.378
5,295
27.322.737
0 27.322.737
5,039 322.056.718
322.056.718

Embarques 1
(A)
8.150.582
8.205.331
8.793.862
9.074.300
9.419.797
8.597.736
8.763.875
9.333.783
8.817.732
9.591.491
8.848.392
8.462.459
106.059.340

PCD - Pessoa com Deficiência
Custo Médio
por
Custo Líquido
Custo Bruto
Receita R$
3
4
R$
R$
Embarque
(D)
( C )= (A) * (B)
(E) = (C)-(D)
R$
(B)
3,197
26.058.794
0 26.058.794
3,205
26.295.579
0 26.295.579
3,188
28.036.056
0 28.036.056
3,153
28.612.208
0 28.612.208
3,155
29.719.113
0 29.719.113
3,181
27.349.018
0 27.349.018
3,293
28.857.191
0 28.857.191
3,341
31.183.041
0 31.183.041
3,365
29.667.815
0 29.667.815
3,341
32.042.879
0 32.042.879
3,357
29.701.248
0 29.701.248
3,444
29.148.522
0 29.148.522
3,269 346.671.465
346.671.465

Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 031006636)

Comparando-se o custo bruto segundo as duas metodologias, aquele calculado com base no
número de viagens (R$ 322.056.718,00) é um pouco inferior ao baseado no de embarques (R$
346.671.465,00), e a diferença de quase vinte e cinco milhões de reais equivale a 7,1% do segundo
montante.
A seguir, apresenta-se o consolidado da comparação das 04 gratuidades acima descritas pelo
método de cálculo do custo por viagens e custo por embarques no ano de 2019:
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Quadro 5 – Comparação Consolidada Custo por Viagem x Custo por Embarque – Gratuidades (Período: 2019)
Tipo
Escolar com 50% de Desconto
Escolar com Gratuidade
Idoso
Pessoa com Deficiência
TOTAL

Custo Bruto
(Metodologia atual:
por viagem) [a]
R$ 270.678.469,00
R$ 691.790.999,00
R$ 975.915.024,00
R$ 322.056.718,00
R$ 2.260.441.210,00

Número de
Viagens
54.085.639
138.509.130
193.624.848
63.912.842
450.132.459

Custo Bruto/Número de Viagens
R$ 5,02

Custo Bruto
(Metodologia anterior:
por embarque)[b]
R$ 250.038.193,00
R$ 610.161.212,00
R$ 1.050.443.453,00
R$ 346.671.465,00
R$ 2.257.314.323,00

Número de
Embarques

Diferença
em % (a/b)

76.359.350
186.608.010
321.300.432
106.059.340
690.327.132

108,25%
113,38%
92,91%
92,90%
100,14%

Custo Bruto/Número de Embarques
R$ 3,27

Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2020)

Verifica-se que para as gratuidades escolares, o custo bruto calculado pelo método por viagem
apresenta-se superior e para as gratuidades com idoso e com pessoa com deficiência, pelo mesmo
método, encontra-se inferior à metodologia anteriormente aplicada. No somatório, verifica-se que
a metodologia atual apresenta um custo bruto superior em 0,14% equivalente a R$ 3.096.887,00
(três milhões e noventa e seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais) em comparação à metodologia
anterior de custo por embarques.
e) Serviço Atende+
O Atende+ é dedicado às pessoas “... que não possuem condições de mobilidade e acessibilidade
autônoma aos meios de transportes convencionais ou que possuam grandes restrições ao acesso e
uso de equipamentos e mobiliários urbanos, com: deficiência física, temporária ou permanente;
transtorno do espectro do autismo; surdocegueira”.
Embora gratuito, não é computado em conjunto com a gratuidade da Pessoa com Deficiência por
constituir serviço de transporte diferenciado “... tipo porta a porta, gratuito aos seus usuários,
operado no âmbito geográfico do município de São Paulo, pelas empresas de transporte coletivo
e cooperativa/empresa de táxis acessíveis pretos” (Doc. 028988880).
Vejam-se, primeiro, os totais de passageiros transportados:
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Figura 5 – Passageiros Transportados – Serviço Atende+ (Período: 2016 a 2019)

NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - TOTAIS ANUAIS - SERVIÇO ATENDE+
sistema regular

2016

2017

2018

2019

pessoa com deficiência
acompanhante
total
pessoa com deficiência
acompanhante
total
pessoa com deficiência
acompanhante
total
pessoa com deficiência
acompanhante
total

848.447
537.368
1.385.815
837.191
530.940
1.368.131
801.655
527.029
1.328.684
816.574
557.500
1.374.074

eventos de finais táxi acessível
de semanas
39.874
17.264
24.474
13.818
64.348
31.082
36.252
25.875
21.124
21.243
57.376
47.118
37.800
34.358
22.080
26.874
59.880
61.232
42.188
38.967
24.938
32.793
67.126
71.760

total
905.585
575.660
1.481.245
899.318
573.307
1.472.625
873.813
575.983
1.449.796
897.729
615.231
1.512.960

Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 029101134)

E, por fim, os custos, atentando-se especialmente a 2019, ano base para comparação com as outras
gratuidades:
Quadro 6 – Custo do Serviço Atende+, equivalente à remuneração paga aos operadores (Período: 2016 a 2019)
Ano
2016
2017
2018
2019

Remuneração
R$ 67.622.200
R$ 72.282.453
R$ 81.856.788
R$ 89.189.874
Fonte: Processo nº 6067.2020/0007576-1 (Doc. 029329225)

Apenas para comparação, apresentam-se os custos brutos das demais gratuidades e do Serviço
Atende+, os quais corresponderam a R$ 2.349.631.083,88 (dois bilhões, trezentos e quarenta e
nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) em 2019:
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Figura 6 – Custo das gratuidades e Serviço Atende+ (Período: 2019)

Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2020)

4.5.

Contabilização dos benefícios tarifários.

A contabilização dos embarques é realizada a partir do momento em que o passageiro passa pela
catraca do veículo, utilizando-se de bilhete único próprio ou do bilhete único do cobrador de
ônibus (quando o passageiro paga em dinheiro). A SPTrans informou dessa atividade através do
Doc. 030150206:
Todos os embarques são registrados nos validadores instalados nas catracas dos
veículos, nas estações de transferência e nas catracas de pré-embarques, e processados
pelo sistema de bilhetagem eletrônica - SBE. A contagem dos embarques ocorre cada vez
que o passageiro passa pelas catracas, por tipo de passageiro transportado, dentre eles
os beneficiários das gratuidades dos idosos, pessoa com deficiência, estudantes, e de
estudantes com desconto de 50% na tarifa.

As informações dos validadores das catracas são, posteriormente, transmitidas à SPTrans, quando
há o fechamento do serviço. De acordo com informações prestadas por funcionário da SPTrans,
diariamente, cabe aos funcionários das concessionárias, do Metrô e da CPTM a transmissão de
tais informações.
O procedimento de transmissão de dados é realizado quando o funcionário encosta um cartão
específico junto à catraca para encerrar a contabilização do dia e automaticamente iniciar a
transmissão de dados à SPTrans.
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Embora seja um procedimento diário necessário, eventualmente é possível que ocorram atrasos no
envio da informação quando, por exemplo, o veículo não retorna à garagem da concessionária, ao
final do dia no horário estabelecido para a realização do procedimento. Desta forma, no dia
seguinte o veículo transmitiria dados referentes aos dois dias anteriores.
Todavia, conforme informado pela Unidade, diariamente, cerca de 80% dos dados são
transmitidos à SPTrans quando do fechamento do serviço. Sendo que, no máximo, o atraso aceito
na informação transmitida é de 72 horas.
Foi informado, adicionalmente, que, com o avanço tecnológico e a nova contratação para o
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, espera-se que tais dados estejam disponíveis futuramente em
tempo real online.
4.6.

Trabalhos anteriores e conclusão

Esta Controladoria Geral do Município executou em 2019 dois trabalhos relacionados às
gratuidades no transporte coletivo público de passageiros, os quais resultaram nos produtos
Relatório de Auditoria nº 008/2019/CGM-AUDI e Relatório de Auditoria nº 048/2019/CGMAUDI.
O trabalho concluído com a emissão do Relatório de Auditoria nº 008/2019/CGM-AUDI
encontra-se publicado no sítio eletrônico desta Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI), e teve
como objetivo averiguar eventuais irregularidades/impropriedades na concessão de gratuidade das
empresas prestadoras de serviços de transporte coletivo onerando os cofres públicos municipais. 15
O trabalho constatou, entre outros, limitações na importação das utilizações do bilhete único com
gratuidade para monitoramento pelo sistema de reconhecimento facial (RECON) e deficiência na
abrangência das informações disponíveis para avaliação manual do RECON.
Ademais, no que tange aos controles internos, foi verificada potencial melhoria da eficiência da
fase de avaliação manual do sistema de reconhecimento facial (RECON), evitando possíveis
prejuízos na ordem de R$ 4,5 milhões mensais (com efeitos cumulativos). No caso, foi constatado
que a distribuição percentual, por categoria (estudantes, idosos e deficientes) das imagens
analisadas manualmente pela equipe do Sistema de Reconhecimento Facial – RECON poderia ser
mais bem definida, considerando-se a taxa histórica de reprovações de cada categoria, de modo a
obter maior eficiência na fase de avaliação manual das imagens.
O trabalho concluído com a emissão do Relatório de Auditoria nº 048/2019/CGM-AUDI
encontra-se publicado no sítio eletrônico desta Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) e teve
como objetivo averiguar o atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e
eventuais pagamentos sem execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao
15

Relatório
de
Auditoria
nº
008/2019/CGM-AUDI:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/RF_008_2019___VFinal_SPTrans_24
_03_2020.pdf. Acesso em: 04 de agosto de 2020.
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Consórcio Bilhete – SP (CNPJ 26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT
Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service
Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79). 16
O trabalho constatou, entre outros, fragilidades no acompanhamento e fiscalização do contrato e
na validação, pela SPTrans, dos Relatórios de Medição apresentados pela contratada “Consórcio
Bilhete SP”.
Ressalta-se que, após a finalização dos trabalhos de auditoria relacionados ao RA nº
048/2019/CGM-AUDI, houve, por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT), a instauração de Grupo de Trabalho para apurar penalidades, multas e ressarcimentos
aplicáveis decorrentes dos atrasos nas entregas e problemas funcionais dos softwares aplicativos
relacionados ao Contrato n° 2012/0038-01-00 (Consórcio Bilhete SP).
O Relatório Final do Grupo de Trabalho, datado de 15/01/2020, obteve as seguintes conclusões:







Continuação do Contrato para os serviços de Data Center (essenciais para a SPTrans e para
o Sistema de Transporte Coletivo);
Ressarcimento dos valores pagos pela SPTrans;
Aplicação de penalidades;
Apuração das perdas e danos indiretos;
Apuração dos pleitos da Contratada;
Notificação da Contratada

Conforme publicação no Diário Oficial da Cidade (DOC) de 31/07/2020, a empresa TIVIT, que
integrava o Consórcio Bilhete SP, foi contratada de forma emergencial (artigo 29, XV da Lei
Federal nº 13.303/16 e artigo 175, XV, do RILC da SPTrans) para a continuidade da prestação de
serviços vinculados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica, anteriormente executados pelo
Consórcio Bilhete SP, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados de 28 de junho de
2020, com custo total de R$ 14.402.187,12 (quatorze milhões, quatrocentos e dois mil, cento e
oitenta e sete reais e doze centavos).
A Licitação nº 008/2020 - PALC 2020/0185 que trata da contratação para a “prestação de
serviços técnicos integrados de infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação
de dados, com o conceito de nuvem privada e pública sob demanda, em dois ambientes de alta
disponibilidade e missão crítica (data centers), incluindo segurança, escalabilidade, gestão e
monitoramento da operação em regime ininterrupto, licenças de softwares de mercado, suporte
técnico dedicado de profissionais especializados, para sustentação do sistema de bilhetagem
eletrônica (bilhete único) do município de São Paulo”, encontrava-se, até a data de análises para a
finalização deste documento (05/08/2020), suspensa conforme publicação do DOC de 01/07/2020.
16

Relatório
de
Auditoria
nº
048/2019/CGM-AUDI:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/RA_OS_0S_048_2019___SPTrans__
_Bilhetagem_Eletronica_ANONIMIZADO_08_05_2020.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2020.

27

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Cumpre ressalvar que, em razão da ausência de cessação dos Decretos Municipais nº 59.283/2020
(situação de emergência) e nº 59.291/2020 (calamidade pública municipal) e Decreto Estadual nº
64.879/2020 (calamidade pública estadual), não foram realizadas inspeções in loco para a
realização de testes no sistema de bilhetagem eletrônica.17 18 19
Desta forma, o presente trabalho de auditoria, apesar de haver detalhado as gratuidades vigentes
no transporte coletivo público municipal, seus componentes de custo e modo de cálculo, não
constatou indícios de lesão ao erário por pagamentos superiores ao número de pessoas
efetivamente transportadas com o benefício das gratuidades legalmente estabelecidas, o que não
afasta, entretanto, as oportunidades de melhoria nesse âmbito, considerando os outros dois
trabalhos mencionados e resumidos neste tópico.

São Paulo, 04 de dezembro de 2020.
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